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 ןַאיווליס ןיימ

 ט פַאשביל טימ



 יקסנַאשַאטַאב בקעי עגעלַאק ןוא טניירפ ןיימ

 ךוב סָאד ןבעגוצסױרַא ךימ ןקיטומרעד רַאפ

 .ךוב ןיימ ןריטקַאדער רימ ןפלעה רַאפ ןוא

 דלעפסעטָאג אנח



 םננוי ןיימ





 עטַאט ןײײימ

 ןיב ךיא רעדייא ןטַאט ַא ןביילקוצסיוא ןבעגעג רימ טלָאװ ןעמ ןעוו

 ןייטשנייא רָאסעּפָארּפ ןבילקעגסיוא ךיז רעכיז ךיא טלָאװ ,ןרָאװעג ןריובעג

 טוג ךיױא זיא רע ןוא ןעמירַאב ךיז ןעמ ןעק ןטַאט ַאזַא טימ ,ןטַאט ַא רַאפ

 טשינ רעבָא רימ טָאה ןעמ !ןוז ַא סנייטשנייא :טייקיניילק ַא .ךודיש ַא רַאפ

 ייב קידנגערפ טשינ ןטַאט ַא ןבעגעג רימ טָאה ןעמ .ןביילקוצסיוא ןבעגעג

 ןיק טשינ ,ןַאמסטּפַאשנסיװ ןייק טשינ ,ןטַאט ַא ןגָארקעג ךיא בָאה ,רימ

 .לאומש ןעמָאנ ןטימ ,ןדִיי ןטושּפ ַא רָאנ ,טײקטמירַאב ןייק טשינ ,ינעשז

 ןדִיי םעד רימ ןביג רַאפ םלוע לש ונובר םוצ רַאבקנַאד רעייז ןיב ךיא

 -וכ ַא ןטַאט ַא וצ ןלַאפנײרַא טנעקעג ךָאד בָאה ךיא .ןטַאט ַא רַאפ לאומש

 -עגסיוא ךיז טלָאװ ךיא ןעמעוװ ייב ,קישטשמָארגָאּפ רעניַארקוא ןַא ,ןַאגיל

 ןשטייד ַא ןטַאט ַא וצ ןלַאפנײרַא טנעקעג ךָאד בָאה ךיא .ןדִיי ןגָאלש וצ טנרעל

 טָאה סָאװ ,ָאּפַאטסעג רעד ןופ דילגטימ ַא ,ומש חמי ,יצַאנ ַא ,טימעסיטנַא

 ןופ םַאטש ךיא סָאװ ןעמעׂש קיביײיא ךיז לָאז ךיא סָאװ ,ןדִיי טקינײּפעג

 .רעדרעמ עכלעזַא

 ַא ןבעגעג רימ טסָאה וד סָאװ ,םלוע לש ונובר ,קיצרַאה ריד קנַאד ךיא

 טנייפ טָאה סָאװ ,ריזח ןייק טשינ ,ןגרַאק ןייק טשינ ,רשוע ןייק טשינ ןטַאט

 ,תונמחר רַאפ ןקוקנָא טשינ טײלעמערָא ןייק ןעק סָאװ ןוא הבדנ ַא ןביג וצ

 .רַאפרעד ריד קנַאד ךיא

 רָאג ןגָאז טלָאװעג ךיא טלָאװ ןטַאט ןיימ ןגעוו ןביירש וצ קידנבײהנָא

 רעד ףיוא ןעוועג טשינ רָאג זיא ,רע יו סנױזַא זַא ,םיא ןגעוו ןכַאז עסיורג

 ןשטנעמ ןסיורג ַאזַא ןבָאה וצ ןעוועג טרעוו טשינ רָאג זיא טלעוװ יד זַא ,טלעוו

 ןיא רע .ןעגנַאזעגבױל עטסערג יד טנידרַאפ ךיז רימ ייב טָאה רע .רע יו

 "קרעמפיוא ןוא עביל ךס ַא ןעקנָאשעג רימ טָאה רע .רימ וצ טוג רעייז ןעוועג

 ַא טגיילעג טָאה רע .טלָאצעגקירוצ טשינ רַאפרעד םיא בָאה ךיא ,טײקמַאז

 ןופ תחנ םוש ןייק טבעלרעד טשינ טָאה רע ןוא רימ ףיוא ןעגנונעפָאה ךס

 ,ךימ טרַא סָאװ ?ןעגנַאזעגבױל ןעװעלַאשז םיא ךיא לָאז סָאװרַאפ זיא .רימ

 ַא רעדָא ןטנרעלעג ןסיורג ַא רַאפ ,ינעשז ַא רַאפ ןכַאמ םיא לעװ ךיא זַא

 רָאנ ,בר ַא ןרעוו טנעקעג טָאה רע זַא ,ןגָאז סנטסקינייװ ךָאד ןעק ךיא ,ןדמל

 טָאה רע רָאנ ,רָאסעּפָארּפ ַא ןרעוו טנעקעג טָאה רע .טלָאװעג טשינ טָאה רע

 טשינ ןכַאז עלַא יד ךיא ןעק ןגעוו דובכ ןייז בילוצ רעבָא .טלָאװעג טשינ

 ןעוו זַא ,ױזַא ןביירש םיא ןגעוו זומ ךיא .ןביירטרעביא טשינ רָאט ךיא .ןגָאז
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 ד לע פ ס עטָאג אנ ח

 ןייק טשינ זיא ןוז ןיימ .קיטכיר זיא'ס, :ןגָאז רע לָאז ןענעייל סע טלָאװ רע
 ,"רעמירַאב

 ןענעיײל טשינ סָאד טעװ רע ןוא רעמ טשינ טבעל עטַאט ןיימ ,תמא

 סָאװ ןענעייל סעטַאט ןוא טלעװ ענעי ַא ָאד זיא רעמָאט ?סייוו רעװ רעבָא

 :עטנַאקַאב ענייז וצ ןגָאז ןענעק רע לָאז ,ןָא ןלעוװק ןוא ןביירש ןיז ערעייז

 ןוא עקירעמַא ןיא גנַאלנרָאי ןיוש זיא רע ?ןוז ןיימ ךייא טלעפעג יװ ,ונ;

 ."תמא זיא טביירש רע סָאװ ,טרָאװ סעדעי .רעּפָאלב ןייק ןרָאװעג טשינ זיא

 ןוא ,רעטנרעלעג ןייק ,ןדמל ןייק ןעוועג טשינ זיא עטַאט ןיימ ,ץרוק

 רחוס רעניילק ַא ןעװעג זיא רע .ןַאמסטפעשעג רעסיורג ןייק טשינ וליפַא

 רע .םירעיוּפ וצ (ץכעוטנָא רַאפ ףָאטש ַאזַא) ןטנַאװעג טפיוקרַאפ טָאה סָאװ

 -ַאפ ןייז ןרענרעד וצ טגָאלּפעג רעווש ךיז ןוא ןדירַאי ףיוא ןרָאפעגמורַא זיא

 דִיי רעטושּפ ַא סָאװ ,תונורסח ןוא תולעמ עלַא טגָאמרַאפ טָאה רע .עילימ

 ןופ הסנרּפ ןּפַאצ ףרַאד ןוא לטעטש שיצילַאג ַא ןיא טבעל רע ןעוו ,טגָאמרַאּפ

 עלַא ןופ רעביל ןוא רעקיטכיוװ ןעװעג רעבָא רע זיא רימ ייב .טפול רעד

 עלַא יו רעביל ןעוועג ךיוא םיא ייב ןיב ךיא .טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,סעטַאט

 יירד :רעדניק ריפ ערעדנַא ענייז קידנענעכערנײרַא ,טלעו רעד ןיא רעדניק
 ,לדיימ ןייא ןוא ךעלגנִיי

 -נַאינעגמורַא ייז טימ ךיז טָאה רע ,רעדניק עלַא וצ טוג ןעוועג זיא רע

 ,ןענייוו דניק ַא טזָאלעג טשינ טָאה רע .ךעלציּפ ןעוועג ןענעז ייז ןעוו ,טעשט

 ןרעוװ לָאז סע יבַא ,ןעגנורּפשעג ןוא טצנַאטעג ,ןעגנוזעג םיא רַאפ טָאה רע

 ןענעז רעדניק .דניק ַא ףיוא ןעיירש לָאז ןעמ טביולרעד טשינ טָאה רע .ליטש

 -ניוו יד ןיא טגעלפ רע .קיליײה ךיוא רָאנ ,ביל זיולב טשינ םיא ייב ןעוועג

 רעדניק יד יצ ןעז וצ רעגעלעג ןייז ןופ ןײגרעטנורַא לָאמ ךס ַא טכענירעט

 ,טקעדעגּפָא טשינ ןגיל

 ,םעד ןופ ךעלנײשרָאװ טמַאטש רעדניק וצ טייקנבעגעגרעביא עסיורג ןייז

 ,ןברָאטשעג זיא עמַאמ ןייז .טייהדניק ןייק טַאהעג טשינ טָאה ןילַא רע לייוו

 לָאמנייק *עמַאמ, טרָאװ סָאד טָאה רע .דניק-גיוו ַא ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו

 ןפור טלָאװעג טשינ לָאמנייק רע טָאה רעטומ-ףיטש ןייז .טגָאזעגסױרַא טשינ
 : ,עמַאמ

 "עג ןגיוצעגפיוא זיא רע ױזַא יװ ,ןלייצרעד טפָא רימ טגעלפ עטַאט ןיימ

 ןופ ןפָאלטנַא רע זיא רָאי ףלע ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,עמַאמ ַא ןָא ןרָאװ

 ןייק ,דנַאלסור ןייק ץענערג רעד רעביא ,ַאלַאקס לטעטש סָאד ,םייה ןייז

 ןוא ריבג ןשידִיי ַא ייב תרשמ ַא ןרָאװעג טרָאד זיא רע .קסלָאדָאּפ ץענעמַאק

 ןבָאה סָאװ ,ךיז ןענרעל סָאװ ,ריבג םעד ןופ רעדניק יד ןעוועג אנקמ טָאה

 ןּפָאטש רעדניק ענייז טלָאװעג רַאפרעד טָאה רע .רערעל ןוא םידמלמ טַאהעג
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ָאי טייצ ערעגנעל ַא ךיז בָאה ךיא .טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה ייז .הרות טימ

 ןיא ןוא רימ ףיוא ןעגנונעפָאה עסיורג טגיילעג רע טָאה רַאפרעד .טזָאלעג

 ,רעדניק ערעדנַא יד וצ יו ןבעגעגרעביא רעמ רימ וצ ןעוועג

 רע ןעוו ,ןגיוא יד ןיא ןרערט ןפורסיורַא רימ ייב טגעלפ עטַאט ןיימ

 ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא רע טכעלׂש יו טלייצרעד רימ טָאה

 יד ןָאט ןסייה םיא טגעלפ ןעמ .תרׂשמ ַא ןעוװעג זיא ןוא דניק ַא ןעוועג

 רַאפ ןעמעננָא ךיז לָאז סע רעוו ןעוועג טשינ זיא סע ןוא ;ןטעברַא עטסרעוװש

 ,ןענָאטַאב רע טגעלפ "םותי; טרָאװ סָאד .םותי ַא ןעוועג ךָאד זיא רע .םיא

 רַאפ דיילטימ ןופ ליפעג םעד ,רעדניק ,זדנוא ייב ןצנַאלפוצנייא טימרעד ידכ

 ,םימותי

 סָאבעלַאב ןייז ןעוו ,טלייצרעד רע טָאה ,ירפ רעד ןיא ןַא ןיא ,לָאמנייא

 טָאה ,(הרשע:הנומש ןייטש גנַאל טגעלפ רע) הרשע-הנומׂש ןענַאטשעג זיא

 ,לרעכעב ןדלָאג ַא ריא טלעפ סע זַא ,דלַאװעג ַא טכַאמעג ,עטסָאבעלַאב יד ,יז

 ןעמ טָאה ןטַאט ןיימ) לקילאומש זַא ,ןגירשעג יז טָאה ,רעכיז זיא יז זַא ןוא

 סָאד טעבנגעגוצ טָאה (ןסקַאװעג ןיילק ןעוועג זיא רע לייוו ,לקילאומש ןפורעג

 -הנומש רעד ןטימ ןיא ןדייר טרָאטעג טשינ ךָאד טָאה סָאבעלַאב רעד .לרעכעב

 ,סענעשעק יד ףיוא ןזיוװעגנָא ןוא "קיספמ ,ָא ,ונ; :טגָאזעג רע טָאה .הרשע

 ןיימ טלסיירטעג טָאה עטסָאבעלַאב יד .ןכוזַאב ?לקילאומש ,, םעד לָאז ןעמ זַא

 -עב סָאד זיא ,טעברַא ריא טקידנעעג טָאה יז רעדייא ןוא .סענעשעק סנטַאט

 ןעוװעג זיא סע .רעטסעװש סעטסָאבעלַאב רעד ןופ ןרָאװעג ןענופעג לרעכ

 .טגיילרַאפ ץעגרע

 -לושטנַא טשינ (עטַאט ןיימ) ןעלקילאומש םעד רַאפ ךיז טָאה רענייק

 טשינ זיא סע .טקידיײלַאב קרַאטש ױזַא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,םעד רַאפ טקיד

 ,םותי ַא ןעוועג ךָאד זיא רע .ןעמעננָא םיא רַאפ ךיז לָאז סע רעוו ןעוועג

 טגעלפ רע ;ןסעגרַאפ טשינ לָאמנײיק עטַאט ןיימ טָאה גנוריסַאּפ יד טָא

 ,ןלייצרעד לָאמ עלַא רעדניק זדנוא רַאפ יז

 סָאד טָאה רע ןעוו .ליפעג סיורג טימ עטכישעג יד ןלייצרעד טגעלפ רע

 טגעלפ עטַאט ןיימ .ןגױא עניימ ןופ ןרערט ןעלקייק ךיז ןגעלפ ,טלייצרעד

 טוג ַא ןבָאה לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג טָאה רע .ןלעװקנָא ןוא ןקרעמַאב סָאד

 ,םימותי טימ דיילטימ ןוא ץרַאה

 ןימ ,רעטסעװש ַא סעמַאמ ןיימ ןסקַאװעגפיוא זיא זיוה רעזדנוא ןיא

 .ןעמַאמ ַא ןָא ןוא ןטַאט ַא ןָא ,המותי עטלּפָאט ַא ןעוועג זיא יז .לדנייש עמומ

 טָאה ןעמ .טייקכעלטרעצ רערעדנוזַאב טימ טלדנַאהַאב יז טָאה עטַאט ןיימ

 ,טרָאװ ךיוה ןייק ןגָאז טרָאטעג טשינ ריא

 ןשיווצ ךוסכס לקיטש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעוו ,ךיא קנעדעג ,לָאמנייא
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 ד לע פ ס ע טָאג אנהח

 "עג עטַאט ןיימ טָאה ,לדנייש עמומ ןיימ ,רעטסעווש ריא ןוא ןעמַאמ ןיימ
 .לדנייש עמומ רעד טימ ןטלַאה

 וד, --- .ןפרָאװעגרָאפ רעטעּפש םיא עמַאמ ןיימ טָאה --- ?שטייט'ס ---

 ריא זיולב טניימעג בָאה ךיא ןוא ,טכערעג ןעוועג ןיב ךיא זַא ,ךָאד טסייוװ

 "?טכערעג זיא יז זַא ,טגָאזעג וטסָאה סָאװרַאפ .הבוט

 :טרעפטנעעג טָאה עטַאט ןיימ

 .טכערעג דימת זיא המותי ַא ןוא ,המותי ַא זיא יז ---

 .יקורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג רימ ףיוא ןבָאה רעטרעוו יד טָא

 לוגליג ַא

 טָאה רע ןוא דסח תלימג ַא ןעייל ןטַאט ןיימ וצ ןעמוקעג זיא דַיי ַא ןעוו

 -סגרע ענייז ןופ רענייא ןעוועג םיא ייב סָאד זיא ,ןבעג וצ םיא טַאהעג טשינ

 ןביירשרעטנוא לָאז רע זַא ןטעב םיא ןעמוקעג רעבָא זיא רענייא ןעוו .געט עט

 טשינ זיא עטַאט ןיימ .ןבירשעגרעטנוא ןגַארפ םוש ןָא םיא רע טָאה ,לסקעוו ַא

 ךיז וביירשרעטנוא וצ יו יױזַא .ןעועג רע זיא חוטב ַא רעבָא ,ךייר ןעוועג

 ,טפָא רעייז ןָאטעג סָאד רע טָאה ,טלעג ןמוזמ ןייק ןבָאה טשינ ןעמ ףרַאד

 ,החמש סיורג טימ ןוא

 .ךיז ןביירשרעטנוא רַאפ ןלָאצַאב טזומעג לָאמ ךס ַא טָאה עטַאט ןיימ

 ,טסוװעג טָאה רע לייוו ,ןופרעד טלייצרעד טשינ ןעמַאמ ןיימ טָאה רע רעבָא

 טביירש רע סָאװרַאפ בָאג ַא ןבעג םיא ןוא .ןופרעד ןרעגרע ךיז טעװ יז זַא

 ךיז ןביירשרעטנוא בילוצ טָאה רע ןעוו ,רעבָא לָאמניײא .ןובשח ַא ןָא רעטנוא

 יו קרַאטש םיא סע טָאה ,טלעג עמוס עסיורג ַא םענעי רַאפ ןלָאצַאב טזומעג

 סָאד טָאה רע ןוא ,ךיז ןיא ןטלַאה טנעקעג טשינ גנַאל סָאד טָאה רע .ןָאטעג

 :ןעמַאמ רעד טלייצרעד

 טעװ רענייד ףוס רעד זַא --- טרעפטנעעג םיא יז טָאה --- סייוו ךיא ---

 סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד טשינ זיא סָאד זַא ,סייוו ךיא ,רעטוג ןייק ןייז טשינ

 סָאװרַאפ .ןבירשעגרטענוא ךיז טסָאה וד לייו ,םענעי רַאפ טסלָאצַאב וד

 ?רעדניק ןוא בייוו ןייד ףיוא תונמחר ןייק טשינ וטסָאה !סָאד וטסוט

 טָאה --- ןָאט וצ טשינ רעמ סָאד ןסָאלשַאב לָאמ ךס ַא ןיוׂש בָאה ךיא ---

 "וצרעטנוא ךיז ךימ טעב רענייא טעװ רעבָא -- .טרעפטנעעג עטַאט רעד

 ,רעטנוא ביירש ךיא ןוא ,יצ ַא יוװ ױזַא ךימ סע טוט ,לסקעוו ַא ףיוא ןביירש

 טצעזעגנָא לָאמַא בָאה ךיא ,רעצעזנָא ןַא ןופ לוגליג ַא ןיב ךיא זַא ,ביילג ךיא

 וצ טלעו רעד ףיוא לָאמ ַא ךָאנ ןרָאװעג טקישעג ןיב ךיא ןוא ,טלעג ךס ַא

 ..יתובוח עטלַא יד ןלָאצאב
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 עמַאמ ןיימ

 ןבעגעג ,ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא רעדייא ,למיה ןיא רימ טלָאװ ןעמ ןעוו

 "סיוא טנעקעג טשינ עמַאמ ערעסעב ןייק ךיא טלָאװ ,עמַאמ ַא ןביילקוצסיוא

 ,עדיירפ ,עמַאמ ןיימ יוװ ןביילק

 זיא סָאװ ,יורפ עשידִַיי עטושּפ ַא יו עמַאמ ערעסעב ַא ןייז ןעק סָאװ

 ףיוא ךיילג יז טלייטרַאפ ןוא עביל רועיש ַא ןָא טגָאמרַאפ ,ןַאמ ריא יירטעג

 .רעדניק עריא עלַא וצ ךיילג

 טָאה סָאװ ,ןטַאט ןיימ טימ קימיטשנייא ןעוועג טשינ זיא עמַאמ ןיימ

 .רעדניק ערעדנַא יד וצ יו רימ וצ טײקמַאזקרעמפיוא רעמ ןזיװעגסיורַא

 סױרַא םעד ךרוד טפור ןעמ ,טגָאזעג יז טָאה ,"ןָאט טשינ סָאד רָאט ןעמ,

 טשינ רָאט ןעמ .רעדניק ערעדנַא יד ייב טכוזרעפייא ןוא טייקנדירפוצמוא

 ךיילג ןעמעלַא טָאה טָאג ,ןטייווצ םוצ דניק ןייא ןופ ןעמַאנסיוא ןייק ןכַאמ

 זיא רעדניק ערעדנַא יד ןופ רעסעב לסיבַא טנרעל (ךיא) רע ביוא ,ןפַאשַאב

 .קידלוש טשינ ןענעז ענעי ןוא לּפעק רעסעב ַא טָאה רע לייוו ,רַאפרעד סָאד

 ,תולעמ ערעדנַא ןבָאה רעדניק ערעדנַא יד ,תונורסח ערעדנַא רע טָאה רעבירעד

 ,קינלַאזעמילש ַא זיא רע ןוא ייז ןופ טקעמש ןָא ךיז ןעוט ייז ,תוירב ןענעז יז

 ךימ דימת עטַאט ןיימ טגעלטפ הירב ןייק טשינ ןיב ךיא סָאװ םעד ןגעוו

 ,ןרסומ

 טריסַאּפ טָאה סָאד ןוא ,טרימשפגסיוא ןעזעג ךימ טָאה עטַאט ןיימ ןעוו

 ,טשינ ףױלטנַא ,רעהַא םוק,/ :ןגָאז ןוא ןפורוצ ךימ רע טגעלפ ,ןטלעז טשינ

 רעטלפייווצרַאפ ַא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא ."ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג רימ קוק

 וטסכירק עטָאלב ַא טסעז וד ּוװ ,ןָא ךיד קוק; :רימ וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא

 רעד ןופ רעדניק יד ףיוא יו עטָאלב רעמ ןַארַאפ זיא ריד ףיוא .,ןיירַא ריא ןיא

 ,"טָאטש רעצנַאג

 טַאהעג טשינ בָאה ךיא ,ןסירדרַאפ קרַאטש ךימ ןגעלפ רעטרעוו עכלעזַא

 ןגייל וצ ךיז יו טליפעג ןוא דרע רעד וצ ןקוקּפָארַא געלפ ךיא .ץורית ןייק

 | .ןײרַא דרע רעד ןיא
 קרַאטש ךיז ךיא געלפ ,טרימשעגסיוא ןיב ךיא זַא טקרעמַאב בָאה ךיא ןעוו

 טגעלפ יז .טַאהעג ארומ טשינ ךיא בָאה ןעמַאמ רעד רַאפ .ןטַאט ןרָאפ ןטיה

 טגעלפ יז ןוא ןָא טמוק עטַאט רעד רעדייא ןשַאוװּפָא לענש ךיז לָאז'כ ןגָאז רימ

 ןענרעל טימ דימת ןעמונרַאפ זיא דניק סָאד ,/ :ןרעפטנערַאפ ןטַאט ןרַאפ ךימ

 ןגעק טנעמוגרַא רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא סָאד .*עטָאלב יד טשינ רע טעז ,הרות

 .הרות טימ טּפָאטשעג ךימ טָאה סָאװ ,ןטַאט ןיימ
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 ד לע פ ס טָאג אנהח

 םידיסח

 רעטָאפ ןיימ .ןטַאט ןיימ ןופ טסַארטנָאק רעד ןעוועג זיא עמַאמ ןיימ

 טָאה יז .םידיסח ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה עמַאמ ןיימ .דיסח ַא ןעוועג זיא

 ןיימ ןיא יבר ַא ןעמוקעג זיא סע ןעוו .גנויצרעד עשידיסח ןייק טַאהעג טשינ

 ןיימ זיא (ןיבר םענעגייא ןייק טַאהעג טשינ טָאה לטעטש רעזדנוא) לטעטש

 ןַאד טגעלפ רע .טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג טרָאד ,ןיבר םייב ןגעלעגרעביא עטַאט

 ןכַאמ וצ זדנוא וצ םידיסח לסיב ַא ןעגנערב ןענװַאד ןכָאנ ירפ תבׂש ךיוא

 ךס ַא טכַארבעגנײרַא ייז ןבָאה ןעמוקעגניירַא ןענעז םידיסח יד ןעוו .שודיק

 רעדייא ,יינש םעד ךיז ןופ ןעלסײרטּפָא ןופ .ןירַא זיוה ןיא עטָאלב ןוא יינש

 עטַאט רעד .טסּוװעג טשינ רענייק טלָאמעד טָאה ,זיוחה ַא ןיא ןײרַא טייג'מ

 טגנַאלרעד טָאה עמַאמ יד ,סּפַאנש שַאלפ עסיורג ַא טלעטשעגקעװַא טָאה

 לסיבַא ןעקנורטעג ןבָאה ייז ,ןייגליוװ ןזָאלעג ךיז ןבָאה םידיסח יד .ךעלכיק

 -יא ,טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג ייז ןבָאה .ןגָארטרַאפ טנעקעג ןבָאה ייז יװ רעמ

 ןפיוא טצנַאטעג ןוא ךוטשיט סָאד ןפרָאװעגרעטנורַא ,שיט םעד טרעקעגרעב

 ' ,ךוטשיט

 -עג ביל טָאה יז ,טסעטָארּפ ןָא טמַארעגפיוא ךָאנרעד טָאה עמַאמ ןיימ

 ןעמ ןעוו טשינ רעבָא ,ךעליירפ זיא ןעמ ןוא זדנוא וצ טמוק ןעמ ןעוו טָאה

 .ןגיושעג רעבָא טָאה יז .ךוטשיט ַא ףיוא טצנַאט

 -עג םיא ייב טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלקילגרעביא ןעוועג זיא עטַאט ןיימ

 ,טצנַאט

 םעד ישטמהרבא ?נדנוא ייב ןוועג טציא זיא סע רעוו טסייוו וד ---

 ,טחוש רעזייל ,ןייד ןועמש 'ר ,דיגנ םייח 'ר .סבר

 ,ןגיושעג טָאה עמַאמ ןיימ

 --- ןפרַאװרָאפ ריא עטַאט ןיימ טגעלפ --- ,המשנ עטלַאק ַא טסיב וד ---

 .טשינרָאג סָאד זיא ריד ייב ןוא הוצמ ַאזַא ןוא דובכ ַאזַא ןגירק רימ

 :ױזַא טרעפטנעג לָאמנייא םעד ףיוא טָאה עמַאמ ןיימ

 רע .הרשע-הנומש גנַאל טייטש סָאװ ןדִיי ַא רַאפ ץרא-ךרד בָאה ךיא ---

 ךיז טרוכיש דִיי ַא ןעוו רעבָא .ןייש רעייז זיא סָאד .רעגנעל טָאג טימ טדער

 רימ ייב סָאד זיא ,ךוטשיט ַא ףיוא טצנַאט ןוא שיט םעד רעביא טרעק ,ןָא

 .ךַאז עסיורג ןייק טשינ

 דמלמ לסָאי

 ןטַאט ןוא ןעמַאמ ןיימ ןשיװצ ןעיירעגירק ןעמוקרָאפ טפָא טגעלפ סע

 ,לסָאי רעטעפ םעד ןגעוו
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןימ ןופ רעטסעװש רעד ןופ ןַאמ רעד ןעוועג זיא לסָאי רעטעפ רעד

 טָאה רע .רעטעפ-רעטלע ןיימ ןעוועג סע טסייה זיא רע .לחר עמַאמ סעמַאמ

 ןיימ ןופ ןגָאװ ןוא דרעפ טימ עזייר העש יירד ,ַאקוָאלָארָאק ןיא טניוװעג

 טימ טלדנַאהעג טָאה ,לחר בייוו ןייז ןוא דמלמ ַא ןעוועג זיא רע .לטעטש

 ףניפ טַאהעג ןבָאה ייז .(זעק ןוא רעטוּפ ,ענעטעמס ,ךלימ) *עינַאטימעצטיּפ,

 ןבָאה ייז .ןסע וצ ףיוא טַאהעג טשינ ייז ןבָאה תוסנרּפ עדייב ןופ ןוא רעדניק

 לטעטש ןיימ ןיא ןעמוקעג זיא יבר ַא ןעוו .טלעק ןופ ןריורפעג ןוא טרעגנוהעג

 זיא ,(סיבר עלַא ןופ דיסח ַא ןעוועג זיא רע ,יבר רעכלעוו קוליח ןייק טשינ)

 ,ןיליפת ןוא תילט ןייז טקַאּפעגניײא ,גָאטרַאפ קיטיירפ ןענַאטשעגפיױא רע

 .אלָאקס לטעטש ןיימ ןיא סופוצ ןזָאלעגקעװַא ךיז ןוא עציּפושז ןוא למיירטש

 ןענעז ייז .רעדניק ןוא בייוו ןייז ןסיוו ןזָאלעג טשינ םעד ןגעוו וליפַא טָאה רע

 טכַאנרַאפ ןוא סופוצ ןעגנַאגעג רע זיא גָאט ןצנַאג ַא ,ןפָאלשעג טלָאמעד ךָאנ

 ןוא עציּפושז יד ןָאטעגנָא ךיז ,ןשַאװעגּפָא ךיז ,זדנוא ֹוצ ןעמוקעגנָא רע זיא

 ןיימ טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא ןוגינ ןשידיסח ַא טמורבעגרעטנוא ךיז ,למיירטש

 תורימז ןעגנוזעג ןסע םייב רע טָאה סטכַאנ וצ קיטיירפ .ןענװַאד קעװַא ןטַאט

 .םייבר עלַא ןופ םינוגינ יד טנעקעג טָאה רע .םינוגינ עשידיסח רָאּפ ַא ןוא

 םיא טָאה עמַאמ ןיימ ןעוו .ןעגנוזעג רָאנ ,טרָאװ ַא טדערעג טשינ טָאה רע

 טָאה רע .טרעפטנעעג טשינ רע טָאה *!לחר עמומ יד טכַאמ סָאװ ,, :טגערפעג

 ןגעוו ןטכַארט ןיא רעדָא ןעגניז ןיא טפיטרַאפ ןעוועג זיא רע .טרעהעג טשינ

 | ,ןיבר

 .ןיבר םייב טכַארברַאפ רע טָאה ,טנוװָא תבש ןוא ,גָאט ןצנַאג ַא ,תבש

 טָאה עמַאמ יד .ןעגנוזעג ץלַא רע טָאה ,ןענװַאד ןכָאנ ,ןסע םייב ,גָאטיײב תבש

 לחר עמומ יד סָאװ םעד ןגעוו טרָאוװ ַא ןגירקסיורַא טנעקעג טשינ םיא ןופ

 ןיוש לסָאי רעטעפ רעד זיא ,ןענַאטשעגפיוא זיא ןעמ ןעוו ,ירפ קיטנוז .טוט

 .ןײרַא לטעטש ןיא קירוצ טנַאּפשעגקעװַא טָאה רע .ןעוועג טשינ

 סָאד טָא , .ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש לסָאי רעטעפ רעד זיא ןטַאט ןיימ

 "עג טפָא רע טָאה ,"!דיסח רעתמא ןַא ןוא דִיי רעשיטייל א רימ ייב טסייה

 ,טגָאז

 טָאה יז .ןרָאװעג ןלעפעג טשינ רָאג לסָאי רעטעפ רעד זיא ןעמַאמ ןיימ

 טזָאל ןוא ןײלַא לחר עמומ יד רעביא טזָאל רע סָאװ ןופרעד ןטלַאהעג טשינ

 לחר עמומ יד .ןיבר םייב ןצנַאט וצ ידכ ,םידימלת יד רקפה ףיוא רעביא

 ,טלייצרעד טָאה יז .םעד ןגעוו ןעמַאמ ןייֵמ רַאפ ןגָאלקַאב טפָא ךיז טגעלפ

 רעביא םידימלת יד ןערעק ,ןיבר םוצ קעװַא טנַאּפש לסָאי רעטעפ רעד ןעוו זַא

 ןעיירש וצ ייז ףיוא חוכ ןייק טשינ טָאה יז ןוא זיוה סָאד

 ןיימ ןגעוו גנורעטסײגַאב סיורג טימ טדערעג עטַאט ןיימ טָאה לָאמנייא
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 ד ל עפ ס טָאג אג ח

 סלסָאי רעטעפ עכלעזַא ךס ַא ןבָאה רימ ןעו, :טגָאזעג ןוא לסָאי רעטעפ

 ףיוא טָאה עמַאמ ןיימ *!טלעװ עטוג ַא טַאהעג רימ ןטלָאװ ,טלעוו רעד ףיוא

 רימ ןטלָאװ סלסָאי רעטעפ עכלעזַא ךס ַא ןבָאה רימ ןעוו; :טרעפטנעעג םעד

 ,רעטרעוו יד טָא ןבָאה ןטַאט ןיימ *!םינָארַאנ רֶעמ ןוא םינצבק רעמ טַאהעג

 ריא טימ זיא רע ןוא ןָאטעג ייוו קרַאטש ,דיסח ַא ןגעק טגָאזעג טָאה יז סָאװ

 .טייצ ךָאװ ַא ריא טימ טדערעג טשינ ,זגורב ןרָאװעג

 םיררושמ טימ ןזח ַא

 טָאה רעכלעוו ,חרוא ןַא ןעגנערב דירַאי ןופ דימת טגעלפ עטַאט ןיימ
 חרוא ןטייווצ ַא ןעגנערב רע טגעלפ לָאמַא .טייצ לקיטש ַא טניווװעג זדנוא ייב

 ןעוועג טשינ לָאמניק זיא עמַאמ ןיימ .קעװַא זיא רעטשרע רעד רעדייא

 טשינ זיא סע טלָאװ זגורב ןעוועג טלָאװ יז ןעוו שטָאכ ,םעד רַאפ זגורב

 סָאד טָאה תבש ףיוא חרוא ןַא ןָא זַא ןטלַאהעג טָאה עטַאט ןיימ .,ןפלָאהעג

 ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה עמַאמ ןיימ .םעט ןייק טשינ תורימז יד ןוא ןסע

 ןופ לקינייא ןַא :םינסחי ןעגנערב טפָא טגעלפ רע .םיחרוא תסנכה הוצמ רעד

 -ןצנוק ַא לידבהל רעדָא ,טלעג ןעלמַאז תובא תוכז בילוצ טמוק סָאװ ןיבר ַא

 רעדָא ,רעייפ ןעגנילש ךרוד טיורב ףיוא ןענידרַאפ ליוװ סָאװ דיי ַא ,רעכַאמ

 זיא סע רעוו .םיחרוא יד ןבילקעג טשינ טָאה עטַאט ןיימ ,קירטש ַא ףיוא ןייג

 ,ןײרַא לטעטש ןיא ןעמענ וצ ןטעבעג םיא ןוא דירַאי ןפיוא ןעמוקעגוצ םיא וצ

 טָאה לָאמַא .םיהַא ךיז וצ ןדַאלעגנייא געוו ןפיוא ןוא ןעמונעג םיא רע טָאה

 טשינ לָאמניק טָאה עמַאמ יד .לָאמַא טימ םיחרוא ייווצ טכַארבעג ךיוא רע

 .םינּפ ךעליירפ ַא טימ םיחרוא יד ןעמונעגפיוא רָאנ ,םעד ןגעק טריטסעטָארּפ

 ַא טכַארבעג םייהַא טָאה עטַאט ןיימ זַא ,טריסַאּפ רעבָא טָאה לָאמניײיא

 יײז רע טָאה טכַארבעגנײרַא ייז טָאה רע יװ ױזַא .םיררושמ ריִפ טימ ןזח

 זיא'ס ,רַאװָאמַאס םעד לעטש}, :טגָאזעג ןוא ןעמַאמ רעד רַאפ טלעטשעגרָאפ

 זיא ןזח רעד ,רעקוצ-לדנַאק ןעגנערב סייה .ייט ןבעג ייז ןעמ זומ ,טלַאק יז
 ,"םימותי עלַא ןענעז םיררושמ יד ,טליקרַאפ

 יז זַא ןסיוו לָאז עמַאמ יד ידכ ,םימותי טרָאװ סָאד טנָאטַאב טָאה רע

 יהוצמ עסיורג ַא טוט

 יד טכַארטַאב טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא טגלָאפעג טָאה עמַאמ ןיימ

 יז ,עטרַאדעגסיוא ןעוועג עלַא ןענעז ,םימותי יד ,םיררושמ ריפ יד .םיחרוא

 זיא'ס ןכלעוו ןיא ןגײלקעװַא ייז ןעק ןעמ ןוא ץַאלּפ ךס ןייק טשינ ןעמענרַאפ

 .טעב סיורג ַא ןבָאה ףרַאד לכייב ןייז טימ ןזח רעד .טכַארטעג יז טָאה ,ץַאלּפ

 ,טעב ןסיורג םעד ןיא ןגייל םיא טעװ יז .ייווצ ןופ ץַאלּפ סָאד טמענרַאפ רע

 .ןסָאלשַאב יז טָאה ,רעדניק ייווצ טימ טפָאלש יז ּוװ
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 םיררושמ יד טימ ןעמַאזוצ ןזח רעד טָאה ,ןסע םייב סטכַאנ וצ קיטיירפ

 רעטצנעפ יד רעטנוא ןענַאטשעג זיא לטעטש עצנַאג סָאד .תורימז ןעגנוזעג

 .טרעהעגנייא ךיז ןוא

 רעד וצ טגָאזעג עטַאט רעד טָאה -- !ןבָאה רימ תחנ ַא רַאפ סָאװ ---

 םעד ןעמענ טלָאװעג .דירַאי ןפיוא טָאה לכעמ רעדורב ןיימ ןוא -- .עמַאמ

 טשינ רע טָאה ,ןבעג טלָאװעג םיא ךיא בָאה םיררושמ ייווצ .ךיז טימ ןזח

 רימ תחנ ַא רַאפ סָאװ .טלָאװעג טשינ ךיא בָאה סָאד .ןזח םעד רָאנ ,טלָאװעג

 !טציא סָאד ןבָאה

 םעד ריד טימ ךיז טלייטעצ רעצימע ןעוו טרַאעג טשינ טלָאװ ךימ ---

 --- .ןזח םעד סנטסקינייװ רעדָא ,םיררושמ ייווצ ַא קעװַא רימ ייב טמענ ,תחנ

 .טגָאזעג עמַאמ ןיימ טָאה
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 עדייז ןיימ

 ןבעגעג ,ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא רעדייא ,למיה ןיא רימ טלָאװ ןעמ ןעוו

 םענייא רָאנ ,ןדייז ןיימ ןבילקעגסיוא טשינ ךיא טלָאװ ,ןדייז א ןביילקוצסיוא

 ןיימ בילוצ רָאנ ,רימ בילוצ טשינ ןָאטעג סָאד טלָאװ ךיא ,סדלישטָאר יד ןופ

 ןגאלּפ ךיז ןפרַאד טשינ רע לָאז ;ןטַאט ןכייר ַא ןבָאה עטַאט ןיימ לָאז .ןטַאט

 ןעוועג טלָאװ ,רעדיוו ,ךיא .ןצבק ַאוטַאט ַא טימ יא ,ןעמַאמ-ףיטש ַא טימ יא

 ןימ טגיילרעד טשינ ךיוא וצרעד טלָאװ ךיא ןוא ,לקינייא ןַא סדלישטָאר

 ,השורי סעבָאב

 רימ ייב טָאה ןעמ .ןביילקוצסיוא ןבעגעג טשינ רעבָא רימ טָאה ןעמ

 ןעמָאנ ןטימ ,דַיי ַא ןדייז ַא ןגָארקעג בָאה ךיא .העד ןייק טגערפעג טשינ

 ,לטעטש ןיימ ןופ טײלעמערָא עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ ,השמ

 ףניפ :רעדניק ןיינ טַאהעג טָאה ,עטַאט סנטַאט ןיימ ,הׂשמ עדייז ןיימ

 טַאהעג ןוא ,קרַאטש ןוא טנוזעג ןעוועג ןענעז עלַא ןוא ,רעטכעט ריפ ןוא ןיז

 -עג טָאה רע ןוא טַאהעג ביל קידלַאװעג עלַא ייז טָאה רע .טיטעּפַא ןטוג ַא

 טנעקעג טשינ ייז רע טָאה ןסע גונעג רעבָא .טנוזעג ןייז ןלָאז ייז זַא טלָאוװ

 -טרָאשט םוצ ןרָאפ ץוח ַא ןָאט טנעקעג טשינרָאג ייז רַאפ טָאה רע .ןבעג

 ,הכרב ַא ןבעגעג םיא טָאה יבר רעד .םיא רַאפ ןגָאלקַאב ךיז ןוא ןיבר רעוװָאק

 םיוקמ זיא ןופרעד טפלעה ַא .הסנֹרּפ ןוא טנוזעג ןשטנווועג םיא טָאה רע

 רע טָאה הסנרּפ ןייק רעבָא .טנוזעג ןעוועג ןענעז רעדניק ענייז עלַא .ןרָאװעג

 .טגרָאזעג טשינ ךיז ליפוצ םעד ןגעוו טָאה רע .טַאהעג טשינ

 רע .עלָאר עסיורג ןייק טליּפשעג טשינ טלעוו י ד טָאה ןדייז ןיימ ייב

 ץלַא ,טלעו רעד ףיוא האנה טָאה רע רעקינייוו סָאװ זַא ,ןטלַאהעג טָאה

 סע ךיז רע לָאז סָאװ וצ ָאט .טלעװ ר ע נ ע י ףיוא ןייז םיא טעװ רעסעב

 זןגרָאז

 :וזַא ןגָאז טגעלפ רע

 רעד ףיוא קירוצ דלַאב טשינ טקיש ןעמ ביוא ,טלעוו רענעי ףיוא ---

 ןעמ ביוא ,טלעװ רעד ףױא .ןרָאי ןענָאילימ ןבעל ןעמ ןעק ,דרע רעקידניז

 לטעטש רעזדנוא ןיא) סופיט רעדָא ,גנודניצטנַאךעגנול ןייק טשינ טגירק

 קיצעביז זיב ןבעל ןעמ ןעק ,(ןטײקנַארק יד טָא ןופ ןברָאטשעג ךס ַא ןענעז
 ךיז ןעמ טעשטומ !?ןרָאי ןענָאילימ ןגעק רָאי קיצעביז זיא סָאװ זיא ,רָאי

 ַא ,רענייר ַא טלעװ רענעי ףיוא טמוק ןעמ ןוא ,רָאי קיצעביז יד ּפֶא רעסעב

 ..ירעטרעטיילעגסיוא ןַא ןוא רענייש
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 ַא ןעועג ןטרָאד טלָאװ רע יו ױזַא טלעװ רענעי ןופ ןדייר טגעלפ רע
 סלַא זיולב ןעמוקעג רע זיא ,טלעוו רעד ףיוא ,ָאד ןוא רעניוװנייא רעקידנעטש

 .קירוצ ךיילג ןרָאפ ןוא קוק ַא ןבעג וצ .טסַאג

 סָאד .םיסנ ןגעו תושעמ ןלייצרעד ןופ טַאהעג האנה קרַאטש טָאה רע

 .ןגינעגרַאפ רעטסערג ןייז םיא ייב ןעוועג זיא

 רעסַאװ ןעקנירט ירפ ץנַאג זדנוא וצ ןעמוק רע טגעלפ ןגרָאמירפ ןדעי

 ,ךלימ טימ רעסַאװ יד טכַארבעגוצ םיא טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ .ךלימ טימ

 ןגָאז םיא טגעלפ עמַאמ ןיימ .השעמ ַא ןלייצרעד ןביועהגנָא ןיוש רע טָאה

 ריא טעװ ךָאנרעד ןוא ךלימ טימ רעסַאװ יד סיוא רעִירפ טקנירט ,רעווש;

 טרעהעג טשינ טָאה רע רעבָא ."ןרעו טלַאק טשינ טעװ השעמ יד ,ןלייצרעד

 ,טרעהעג טשינ רָאג רע טָאה השעמ ַא טלייצרעד טָאה רע ןעוו .טגָאז ןעמ סָאװ

 סנדייז םעד רע טָאה ,םידירי יד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא עטַאט ןיימ

 טימ ןָאטרַאפ ןעוועג זיא עמַאמ ןיימ .ןרעה וצ ןביוהעגנָא טשינ וליּפַא תוישעמ

 בייהנָא םעד זיולב טרעהעג יז טָאה ,ןסע רעדניק יד ןבעג ןוא זיוה ןיא ןעמַאר |

 -סיוא ,דניק סלַא ,רעבָא בָאה ךיא .ןײרַא ךיק ןיא טּפַאכעגסױרַא ןַאד ךיז ןוא

 .קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג רימ ףיוא ןבָאה ייז ןוא תוישעמ עלַא טרעהעג

 תוישעמ עשילביב

 "לעוו ,תוישעמ עשילביב סנדייז ןיימ ןופ רָאּפ ַא טנייה ךָאנ קנעדעג ךיא

 .תובהלתה טימ טלייצרעד טָאה רע עכ

 טגעלפ רע ןוא וניבא םהרבא ןופ רעגנעהנָא רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע

 -ךלַאק ןיא ןפרָאװעגנײרַא םהרבא רעטָאפ םעד טָאה ןעמ ױזַא יו ןרעדליש

 ,רענידנצעג יד םיאנוש ענייז ןופ טכַאלעג ןוא ןטרָאגניײװ ַא ןיא יו ױזַא ןוויוא

 ,עלַא יד ןופ ןעמהרבא טימ ןעמַאזצ טכַאלעג קידנלייצרעד סָאד טָאה רע

 ,טָאג ןיא טשינ ןביילג סָאװ

 סָאװ ,ןונ ןב עשוהי ןגעװ גנורעטסייגַאב סיורג טימ טדערעג טָאה רע

 ןסייה ריא טעװ רע זיב ןטרַאװ ןסייהעג ריא ןוא ןוז יד טלעטשעגּפָא טָאה

 טימ וחירי טָאטש יד ןעמונעגנייא טָאה עשוהי רעד יוװ ,ןַאד ןוא .ןייגרעטנוא

 ,רפוׂש ןזָאלב

 ַא טיג --- טגָאזעג רע טָאה -- לַארענעג ַא רימ ייב טסייה סָאד טָא --

 -ענעג עכלעזַא טנייה ריא טָאה ּוװ .רפוש ַא טימ טסיש ,ןוז רעד וצ לעפַאב

 ?ןלַאר

 ןעגנולשעגנייא םיא טָאה שיפ ַא סָאװ ,איבנה הנוי ןופ ןטלַאהעג טָאה רע

 ןעמוקעג טלָאװ רע יװ רעכעליירפ ַא ןעמוקעגסױרַא טרָאד ןופ זיא רע ןוא

 ,הנותח ַא ןופ

19 



 ד לע פ ס עט ָאג אנהח

 .טנַאה ןיא לדָאניקַאז ַא טימ ןלייצרעד רע טגעלפ תוישעמ עלַא יד טָא

 -ָאמַא ןופ קנעדנָא ןַא ןעוועג םיא ייב זיא סָאד .רעכעטש :ןפור סע ןגעלפ רימ

 ןוא קַאז ַא ןיא לדָאנ יד ןכעטשניײרַא רחוס סלַא טגעלפ רע ןעוו ,ןטייצ עקיל

 | .זיא סָאד הרוחס ַא רַאפ סָאװ ,ןעז וצ האובת ןעמענסױרַא

 ,רעכעטש םעד ןעמענטימ טשינ לָאז רע ןטעב םיא טגעלפ עמַאמ ןיימ

 רע רעבָא .םעד טימ ןליּפש וצ ךיז טַאהעג ביל בָאה ,דניק סלַא ,ךיא לייוו

 ,טנַאה ַא ןָא יו טליפעג ךיז רע טָאה רעכעטש םעד ןָא .טגלָאפעג טשינ טָאה

 סקַאלפ טימ סנ ַא

 ַא .סנ ַא טימ ןעוועג זיא טלייצרעד טָאה עדייז ןיימ סָאװ ,השעמ עדעי

 טדערעג טָאה רע ןעוו .הׂשעמ ןייק ןעוועג טשינ םיא ייב זיא סנ ַא ןָא השעמ

 ,םיסנ טימ לופ ןעוועג סָאד זיא ,ןבעל ןייז ןגעוו ,ךיז ןגעוו

 ַא רַאפ סַאג ןיא ןלייצרעד טרעהעג םיא ךיא בָאה ךיז ןגעוו השעמ ןייא

 ךיז טָאה טניוו רעד .טנַאה ןיא רעכעטש ןטימ ןענַאטשעג זיא רע .ןדִַיי לדער

 ןבָאה עלַא ןוא טדערעג טָאה רע .דרָאב ןייז ןופ ןציּפש יד טימ טליּפשעג

 .טרעהעג

 -לוה ,םיסרוקיּפא ןרַאפ ןענעז סע ביוא -- טגָאזעג רע טָאה -- ןדִיי --

 יז ךיא לעוו ,רימ וצ ייז טקיש ,ןיבר ןייק ןיא טשינ ןביילג סָאװ ,סעיֵאט

 ,רימ בילוצ ןזיוװַאב טָאה יבר רעװָאקטרָאשט רעד סָאװ ,סנ ַא ןגעוו ןלייצרעד

 ךיא ןיב ,טסייוו ריא יװ --- טגָאזעג רע טָאה -- ױזַא ןעוועג זיא סע ---

 סקַאלפ ןייק טימ .רעבָאה ,ןטשרעג ,ץייוו ,ןרָאק ןופ רחוס רעסיורג ַא ןעוועג

 טעיַארַאנ ןעמ ןוא רימ וצ ןעמ טמוק ,טלדנַאהעג טשינ לָאמניײק ךיא בָאה

 ךיא ןוא האיצמ עסיורג ַא זיא סע זַא ,רימ טגָאז ןעמ .סקַאלפ ןפיוק וצ רימ

 ךיא ןיב סקַאלפ ףיוא ןיבמ ןייק ?ךיא סייוו ױזַא יו רעבָא .ןּפַאכ סע ףרַאד

 ןפרַאד רעדניק עניימ .ןענידרַאפ ךָאד זומ ךיא .ןענידרַאפ ליוו ךיא רעבָא .טשינ

 זיא ןסע קינייו ןופ ,ןייגַאב ךיז ןעמ ןעק ןסע לסיבַא טימ ,אלימ .ךעלכיש

 .ןייג טשינ רעטניװ ןעמ ןעק ךיש ןָא רעבָא .ןברָאטשעג טשינ רענייק ךָאנ

 :טגָאזעג םיא ןוא װָאקטרָאשט ןייק ןיבר םֹוצ לענש ןרָאפעגקעװַא ךיא ןיב

 רימ טַאר ןעמ .ךיׂש ןָא ןענעז רעדניק עניימ ןוא ,ןָא טמוק רעטניוו רעד ,יבר,

 םעד ןָאטעג שטיינק ַא טָאה יבר רעד *?ןָאט ךיא לָאז סָאװ .סקַאלפ ןפיוק וצ

 ,רעכעלקילג ַא ןרָאפעג םיײהַא ךיא ןיב ."סקַאלפ ףיוק, :טגָאזעג ןוא ןרעטש

 ךָאװ ַא קעװַא זיא סע .סקַאלפ טפיוקעג ןוא טנעצָארּפ ףיוא טלעג ןעילעג ךיז

 !ןפיוק טסייה יבר רעד זַא ,ןעד סָאװ .ןרָאװעג רערעייט זיא סקַאלפ רעד ןוא

 ,ןפיוקרַאפ סקַאלפ םעד ךיא לָאז יצ םיא גערפ ןוא ןיבר םוצ קעװַא ףיול ךיא

 -יו טרעװ סע ,ץרוק .טשינ ךיא ףיוקרַאפ !"ןיינ; :טרָאװ ןייא רע טרעפטנע
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 ןבע? ןיימ ןֹופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -טע ענייש ַא קעװַא ןענעז סע .ןיינ :ץלַא טגָאז יבר רעד ןוא רערעייט רעד

 ןטלַאהעג גנַאל ױזַא בָאה ךיא ץרוק ."ןיינ, טגָאז יבר רעד ןוא םישדח עכעל

 טעמכ ןיוש זיא סע זַא ,רעטנורַא ךַארק ַא ןבעגעג טָאה סע זיב סקַאלפ םעד

 טגָאז ,טלייצרעד םיא ןוא ןיבר םוצ קעװַא ךיא ןיב .ןעוועג טרעוו טשינרָאג

 ,שטייט'ס; ."ןרעוו רעקיליב ךָאנ ןעק סע לייוו ,לענש ףיוקרַאפ, :רימ וצ רע

 :טגָאזעג רע טָאה ,"ךעלקילגמוא ךָאד רע ךיא, :טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,"יבר

 "עג ןיב ןוא סקַאלפ םעד טפיוקרַאפ ןוא ןעמוקעג םייהַא ךיא ןיב .*ףיוקרַאפ ,

 ,בוח-לעב רעסיורג ַא ןרָאװ

 טליקרַאפ ךיז ןיבר ןופ קידנרָאפקירוצ ךיא בָאה ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 טַאהעג ןיוש ךימ ןבָאה םיריוטקָאד יד .גנודניצטנאדןעגנול ַא ןגָארקעג ןוא

 טלַאה סע זַא ,טגָאזעג טָאה רָאטקָאד רעד ןעוו לָאמ סעדעי רעבָא ,ןבעגעגפיוא

 םוצ עמַארגעלעט א טקישעג ,ןבעל לָאז ,בייוו ןיימ טָאה ,לָאמש רימ טימ

 האופרק :רעטרעװ ייווצ שיפַארגעלעט טרעפטנעעג טָאה יבר רעד ןוא ,ןיבר

 ."המילש

 ןיימ ןופ סיזירק רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,ןייז ךיראמ ךיא לָאז סָאװ וצ

 יו ךעלרעּפנײשַאב ןעזעג ךיא בָאה ,ץיה ךס ַא טַאהעג בָאה ךיא ,טײקנַארק

 טָאה סקַאלפ רעד :טגָאזעג ןוא רימ ןבעל ןענַאטשעג זיא רעװַאקטרָאשט רעד

 !טעװעטַארעג ךיד

 ןליפ ןבױהעגנָא ךיא בָאה ,ףָאלש ןופ טּפַאכעגפױא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ןסיורג םעד ןענַאטשרַאפ ןַאד בָאה ךיא ןוא .ןרָאװעג טנוזעג ןיב ןוא רעסעב

 ןרילרַאפ רעסעב ךיא לָאז ןברַאטש טָאטשנָא זַא ,טלעוּפעג טָאה יבר רעד .סנ

 .סקַאלפ ןיא טלעג

 ןחישמ טימ השעמ ַא

 רע רָאנ ,ןעמוק טעװ חישמ זַא ,טביילגעג זיולב טשינ טָאה עדייז ןיימ

 "וק לָאז רע ןבָאה טזומעג םיא טָאה רע .גָאט ןדעי טרַאװעג םיא ףיוא טָאה

 םעד ןגָאז גָאט ןדעי טגעלפ רע .טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןעװעטַאר םיא ןוא ןעמ

 םיורג טימ ,(ןעמוק טעװ חישמ זַא ,ביילג ךיא) "חישמה תאיבב ןימאמ ינא,

 םייב ןיוש זיא סָאװ ,"ןימאמ ינא, םעד ןגָאז ןגעלפ ייז זַא ,ערעדנַא .ליפעג

 ןרעו וצ קיטרַאפ ידכ ,טגָאזעגּפָא לענש סָאד ייז ןבָאה ,ןענעװַאד ןופ עדנע

 ךָאנ טָאה ןוא עילָאװַאּפ טנװַאדעג טָאה רע .ןסע ןגעמ ןוא ןענעװַאד ןטימ

 -עג םיא ייב זיא ?ןימאמ ינא, רעד .?ןימאמ ינא , םעד טגָאזעג רעמַאזגנַאל

 ךיוא "ןימאמ ינא, םעד ןופ טָאה רע ןוא ןסע סָאד יװ רעקיטכיוו ךס ַא ןעוו

 .טַאהעג האנה רעמ
 טָאה רפס ַא ןיא רעבָא ,ןעוועג טשינ ןדמל רעסיורג ןייק זיא עדייז ןיימ

21 



 ד לע פ ס על טָאן אנ ח

 טרעװ סע ּוװ ,םירפס ןענעייל ץלַא טגעלפ רע ןוא ןקוקנײרַא טנעקעג רע
 ןגעװ סעיינ ןעגנערב לָאמ עלַא טגעלפ רע .עגַארפ-חישמ יד טלדנַאהרַאפ
 ,רעטעּפָאסרַאפ ַא ןפָאלעגנײרַא רע ןיא לָאמניײא יו קנעדעג ךיא .ןחישמ
 רַאפ בָאה ךיא ,עדיירפ ,, :טגָאזעג ריא ןוא ,ךיק ןופ ןעמַאמ ןיימ ןפורעגסױרַא
 ,"חסּפ ףיוא רשפא ךָאנ ,רָאי סקיטנייה רעכיז טמוק חישמ :סעיינ עסיורג ריד
 -עג טָאה יז שטָאכ ,טסייוו רע ױזַא יו טגערפעג טשינ םיא טָאה עמַאמ ןיימ
 ןיימ ףיוא טזָאלרַאפ טשינ ךיז יז טָאה ,ןעמוק לָאמַא טעװ חישמ זַא ,טביילג
 ןופ ןובשח ַא טול זַא ,טרעלקרעד ריא טָאה רע רעבָא .עיצַאמרָאפניא סנדייז
 ןעמוק חישמ זומ ,קוסּפ ַא טשטייטעגסיוא טָאה רעכלעוו ,ןדמל ןסיורג ַא
 יד ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןעוועג ,דניק סלַא ,ןיב ךיא .רָאי סקיטנייה
 טשינ רעדניק ןלעװ ,גנוטּפױהַאב סנדייז ןיימ טיול לייוו ,ןחישמ ןגעוו תואיבנ
 ןרעוו ןריובעג טעװ דניק סעדעי .ןעמוק טעװ חישמ ןעוו רדח ןיא ןייג ןפרַאד
 +טימ ךיז טרעה סָאװ; גערפ לָאמ עלַא רַאפרעד םיא געלפ ךיא .ןדמל ַא
 ןעמוק ןייז טגײלעגּפָא ױזַא טָאה רע .ןרעפטנע רימ טגעלפ רע ןוא *??ןחישמ
 .גָאט וצ גָאט ןופ

 יו טרעדלישעג רימ ןערב סיורג טימ רע טָאה ,ךיא קנעדעג ,לָאמניײא
 -סיוא רע טעװ ןַאד ,ןזיילסיוא םיא לָאז ןעמ טרַאװ ןוא ןטייק ןיא טגיל חישמ
 ןעײרפַאב ןעק סָאװ ,רעקיצנייא רעד זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .ןדִיי יד ןזייל
 ;ןחישמ טגָאז קידצ רעסיורג ַא ןעוו .קידצ רעסיורג ַא זיא ןטייק יד ןופ ןחישמ
 יד חישמ טסיירעצ !"ןדִיי יד ןויילסיוא ןעמוק וצ רזוג ריד ףיוא ןיב ךיא;
 ,תולג ןופ ןֹדַיי יד ןעיײרפַאב טייג ןוא ןטייק

 "עג ךיא בָאה -- ?ןחישמ ןזיילסיוא יבר רעװַאקטרָאשט רעד ןעק ---
 ,טגערפ

 ןעוו --- .טייקרעכיז טימ טגָאזעג עדייז ןיימ טָאה -- רע ןעק יוא --

 סָאד רע טוט ,ןטייק יד סיירעצ --- ןחישמ וצ גָאז ַא טיג רעװָאקטרָאשט רעד
 ,דלַאב

 .טגערפעג ךיא בָאה -- ?טׂשינ סָאד רע טוט סָאװרַאפ זיא ---

 רע --- .טגָאזעג עדייז ןיימ טָאה --- ,וינע רעסיורג ַא זיא רע לייוו ---

 סע רעבָא .תוחוכ ענעגייא ענייז ןיא טשינ טביילג רע .ךיז ןופ טשינ טלַאה

 טימ ןטרוגנָא ךיז טעװ רעװָאקטרָאשט רעד ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק לָאמַא טעוו

 ."רע ןעק ןענעק, .ןעגנערב םיא טעװ רע ןוא טומ

 בָאה -- ?ןָאט סָאד ןלעװ טשינ טעוװ רעװָאקטרָאשט רעד זַא ןוא ---
 | ,טגערפעג ךיא

 .טרעפטנעעג רע טָאה --- .ןָאט קידצ רערעדנַא ןַא סע טעוװ ---

 .טגערפעג ךיא בָאה --- ?קידצ ַאזַא ןרעו רעדעי ןעק ---
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 .וניבר השמ ַא ןייז ןעק רעדעי -- ,טגָאזעג עדייז רעד טָאה --- ,ָאי --

 ,ןטסַאפ ךרוד טָאג וצ טנעָאנ ןרעוו ףרַאד ןעמ .טכייל טשינ זיא סָאד רעבָא

 .תוחוכ עכַאװש ערעזדנוא רַאפ טשינ זיא סע .תוליפת ךרוד

 רעדעי ביוא .,ּפָאק ןיא ןײרַא קרַאטש רימ זיא גנורעלקרעד סנדייז ןיימ
 טשינ סע ךיא לָאז סָאװרַאפ ,ןחישמ ןעגנערב ןוא וניבר השמ ַא ןרעוו ןעק

 לענש ױזַא רעבָא ,ןטסַאפ םוצ ןעמונעג ךיז גָאט עלַא בָאה ךיא .ןָאט ןווּורּפ

 .גָאט ןטייװצ ןפיוא טגײלעגּפָא סע ךיא בָאה ,ןרָאװעג קירעגנוה ןיב ךיא יו

 טפיול עמַאמ ןיימ .ןכָאװ ייווצ ןיוש טסַאפ ךיא זַא ,רימ ךיז טמולח לָאמנייא

 -- ,טשינ רימ רעטש ,עמַאמ -- ,ףױלטנַא ךיא רעבָא .ןסע ןטימ ךָאנ רימ

 ןיב ךיא ,ךעלדנע .ןחישמ ןעגנערב ןיא טלַאה ךיא .ריא ייב ךיז ךיא טעב

 ,טומ בָאה ךיא ןוא קידצ רעקילייה ַא ןיב ךיא זַא ,ליפ ךיא ,ליצ םוצ טנעָאנ

 :ירשעג ַא ביג ךיא ,טלמירד ןוא טגיל רע .ןחישמ וצ קעװַא ךיז ךיא זָאל

 ןופ ךיז טקערשרעד רע "!ןטייק ענייד ןופ ךיד ײרפַאב ,ףיוא ייטש ,חישמ,

 -ַאב ַאזַא רימ טסיג וד סָאװ ,וטסיב רעוו -- :ךימ טגערפ ןוא יירשעג ןיימ

 ,השמ ןופ ןוז רעד ,לאומש ןופ ןוז רעד ןיב ךיא -- :רעפטנע ךיא ?לעפ

 .קידצ רעסיורג ַא ןרָאװעג ןיב ,תובא תוכז ןָא ,ןילַא ךיא רעבָא ,ןדִיי עטושּפ

 ךיז טָאה רע ."לארשי קלָאפ סָאד ןזיילסיוא רימ טימ םוק, :ריד לעפַאב ךיא

 ןלַאפעגרעטנורַא ןענעז ןטייק יד .טפַארק סיורג טימ ףיוא לעטש ַא ןבעגעג

 טימ ןפָאלעגכָאנ םיא ןיב ךיא .טירט עלענׂש טימ ןייג ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא

 ,ןעזרעד ןוא טּפַאכעגפיא ךיז ךיא בָאה ןפיול ןטימ ןיא .תוחוכ עניימ עלַא

 טימ זיא סָאװ; :טגָאז ןוא וצ ךימ טקעד ,רימ ןבעל טייטש עטַאט ןיימ יוװ

 יד רעטנורַא ךיז ןופ טסּפרַאװ ןוא ףָאלש ןופ ליפ ױזַא טסדער וד סָאװ ,ריד

 *?ערדלָאק
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 למעטש ןיא םירמלמ יד

 -עג ,ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא רעדייא ,למיה ןיא ,רימ טלָאװ ןעמ ןעוו
 ןייק ןבילקעגסיוא טשינ ךיא טלָאװ ,רימ רַאפ דמלמ ַא ןביילקוצסיוא ןבעג
 ,לטעטש ןיימ ןיא םידמלמ יד ןופ םענייא

 טַאהעג טָאה סע .לטעטש ךעליירפ ַא ןעוועג זיא אלַאקס לטעטׂש ןיימ

 ןדִיי יד .ךעליירפ זיא םידיסח ָאד ןענעז סע ּוװ ,טרָאד ןוא םידיסח ךס ַא

 "וה .,רענישטיּפַאק ,רעװַָאקטרָאשט ,רעצינשזיוו ןיא טלייטעגנייא ןעוועג ןענעז
 -נַא ןַא טַאהעג טָאה דצ רעדעי .םידיסח ערעדנַא ןוא רעצינלימ ,רעניטַאיס
 יד רעבָא .הסנרּפ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,דמלמ ןוא טחוש ,בר רעד
 ,הסנרּפ ןייק טַאהעג טשינ ךיוא ןבָאה ,ןעמַאנסױא עניילק טימ ,םיטַאבעלַאב
 ךיא ןבָאה ייז ןוא םידמלמ יד טרעגנוהעג ןבָאה ןעמעלַא ןופ רעמ ךָאנ
 .ערעדנַא יד יו טכער רעקיניײיװ טַאהעג

 רע ןיבר ןכלעוו ןופ דיסח ַא ןייז וצ טכער סָאד טַאהעג טָאה דיי רעדעי

 -סױרַא טשינ ןוא לַארטיײנ ןייז טזומעג רעבָא טָאה דמלמ ַא .טלָאװעג טָאה

 ,לשמל ,דמלמ ןייא ביוא ,ןטיײװצ ןרַאפ יװ ןיבר ןייא רַאפ תובהלתה רעמ ןזייוז

 ןגירק טנעקעג טשינ רע טָאה ,דיסח רעצינשזיוו ַא רַאפ טרעלקרעד ךיז טָאה

 ייב ןצנַאט טזומעג רַאפרעד טָאה דמלמ ַא .םידיסח ערעדנַא יד ןופ םידימלת

 עשידיסח עלַא ןעגניז ןוא ,ןירַא לטעטש ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םייבר עלַא
 ,םינוגינ

 ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןשקע ןַא דִיי ַא ,דמלמ ןייא זיולב ןעוועג זיא סע

 טַאהעג טָאה לטעטש סָאד .םידימלת ןָא ןעוועג רע זיא ,דיסח רעקנעדָארָאה

 ענעסקַאװרעד טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז ןוא םידיסח רעקנעדָארָאה עכעלטע זיולב

 טָאה רע ױזַא יו עגַארפ יד .רדח ןיא ןייג ןפרַאד סָאװ ,רעדניק טשינ ,םירוחב

 ,םידימלת ןבָאה וצ ןָא ,רעדניק יירד טימ בייוו ַא ,עילימַאּפ ןייז טרענרעד

 ,הבדנ ַא ךָאנ ןײגמורַא םירוּפ עלַא טגעלפ רע .שינעטער עסיורג ַא ןעוועג זיא
 ,םירוּפ ךָאד זיא גָאט עלַא טשינ רעבָא

 רעדעי טָאה טייהרעליטש .לַארטײנ ןעוועג ןענעז םידמלמ ערעדנַא יד

 רעבָא .ןצרַאה םוצ רעמ ןעוועג םיא זיא סָאװ ,ןיבר ַא ןופ ןטלַאהעג אמתסמ

 ןעמ טָאה םימכח ןייק רַאפ .גנוניימ ַא טגָאזעגסױרַא טשינ רענייק טָאה ךיוה

 -רַאפ ייז ןעמ טָאה ןגעווטסעדנופ .ןטלַאהעג טשינ םידמלמ יד ןופ םענייק

 טסוװעג טשינ טָאה ייז ןופ רענייק ןוא ,רעדניק יד ןופ גנויצרעד יד טיורט

 .ןגָאלש ןוא ןעיירש ןעוועג זיא םעטסיס רעייז .םידימלת טימ ןענרעל וצ יוװ
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 ַא ןעוועג זיא ,ןפורעג םיא טָאה ןעמ יװ ,רעטיױר רעד סחנּפ ,דמלמ ןייא

 :ךַאז ןייא זיולב טגנַאלרַאפ םידימלת ענייז ןופ טָאה רע .ןסעכ לעב רעסיורג

 טשינ ןעק רענייא בוא, .ןריר טשינ ךיז ןוא טרָא ןַא ףיוא ןציז ןלָאז ייז

 רע; ,טגָאזעג רע טָאה ,"קידלוש טשינ רע זיא ,ןענרעל סָאד ןעמענרעביא

 ןוא ."רעדעי ןעק טרָא ןַא ףיוא ןציז רעבָא .ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַא ךעבענ טָאה

 ַא ןגָארקעג םיא ןופ טָאה ,ץַאלּפ ןייז ןופ ןָאטעג ריר ַא ךיז טָאה סע רעוו

 טָאה רע ּוװ .םינּפ ןיא לָאמַא ,טייז רעד ןיא לָאמַא ,ּפָאק ןיא לָאמַא --- ץעז

 ,ןפָארטעג

 רַאפ ןגָאלש טנעקעג טשינ טָאה ,רעביוט רעד ,ךורב ,דמלמ רעטייווצ ַא

 טנעקעג טשינ טָאה סע רעװ .טוג טרעהעג טשינ טָאה רע לייוו ,ןענעק טשינ

 רַאֿפ ,ךַאז ןייא רַאפ זיולב ןגָאלשעג טָאה רע רעבָא ,ליטש טדערעג טָאה

 ןסיורד ןיא טקוק ןעמ ןוא ארמג ַא ייב טציז ןעמ זַא --- ,ןסיורד ןיא ןקוקסױרַא

 "נָא ךיז טָאה רע ןוא טגָאזעג רע טָאה -- ,ארמג יד ןעמ טקידיײלַאב ,סױרַא

 .ּפעלק ןבעג ךרוד ארמג רעד ןופ עדווירק יד ןעמונעג

 ,ןפורעג םיא טָאה ןעמ יו ,לכעלעג סָאד ,לאומש ,דמלמ רעטירד ַא

 עצנַאג ַא .קיטשרענָאד ץוח ַא ךָאװ עצנַאג ַא ןעּפעשט טשינ רעדניק יד טגעלפ

 ןלָאז יז טלָאװעג רע טָאה קיטשרענָאד .,ייז טימ טנרעלעג רע טָאה ךָאװ

 ןגײלרעבירַא טזומעג ןײלַא ךיז טָאה ,טנעקעג טשינ טָאה סע רעװ .ןענעק

 .סעקישטנַאק עכעלטע ןבעגעג םיא טָאה רע ןוא שיט ןפיוא

 ןפורעג םיא טָאה ןעמ .עינָאפ המלש ןסייהעג טָאה דמלמ רעטרעפ ַא

 רענעריובעג ַא ןעוועג זיא רע .דנַאלסור טימ ןטלַאהעג טָאה רע לייוו ,עינָאפ

 ,ןטליש טשינ רַאצ םעד רָאט ןעמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ןוא דנַאלסור ןיא:

 ןבָאה לטעטש ןופ ןדִיי יד .למיה ןיא רש ַא טָאה ןוא רעסייק ַא זיא רע לייוו

 .רַאצ םעד ןטליש וצ טַאהעג ביל רעבָא

 ,תמא זיא'ס יװ זדלַאה ןיא הכמ עסיורג ַאזַא ןגירק יַאלָאקינ לָאז ---

 ףרעוװש ךיז דִיי ַא טגעלפ --- גָאז ךיא סָאװ

 ןרעה טשינ ןעק ךיא --- ,ןגָאז עינָאפ המלש טגעלפ --- ףיוא טרעה ---

 .טסירדרַאפ סע ,רעסייק ַא טליש ןעמ יוװ

 ךיירטסע יװ ײמרַא ערעסעב ַא טָאה דנַאלסור זַא ,ןגָאז ךיוא טגעלפ רע

 ,דנַאלסור ןוא ךיירטסע ןשיוװצ המחלמ ַא וצ ןעמוק לָאז סע ביוא זַא .טָאה

 "רַאפ ךיז רענלעז עשיכיירטסע יד ןענעק יװ לייוו ,ןרילרַאפ ךיירטסע טעװ

 ײַאגַאנ ערעייז טימ ,ךעלדרעפ ערעייז טימ ןקַאזָאק עשיסור יד טימ ןטסעמ

 יז ןרעה טנעקעג טשינ רעטרעװ עכלעזַא ןבָאה לטעטש ןופ ןדִיי יד ?סעק-

 -ָאקינ טַאהעג טנייפ ןוא ףעזָאי ץנַארפ רעזייק ןופ ןטָאירטַאּפ ןעוועג ןענעז

 דיי ַא טגעלפ ,"ךיירטסע ןגיזַאב וצ ןבעלרעד טשינ טעװ יַאלָאקינ. .ןעיַאל
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 ַא טגעלפ ,"הנושמ התימ ַא ןעמעננייא רעִירפ טעװ יַאלָאקינ, ,ןרעפטנע םיא

 ,ןגָאז דַיי רעטייווצ

 ךס ַא טימ דמלמ המלש ןשיוװצ ןתקולחמ ןעמוקרָאפ טפָא טגעלפ ױזַא

 טלַאװעג טשינ רַאפרעד םיא טָאה ןעמ .ןטילעג ךס ַא ןופרעד טָאה רע .ןדִיי

 ןטוג ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ שטָאכ ןענרעל וצ םידימלת ןייק ןבעג

 ַא ךימ טסָאק רַאצ רעד, .םידימלת קיניײװ טַאהעג רַאפרעד טָאה רע .דמלמ

 ,טרעװ רימ ייב זיא'ס רעבָא; ,ןגָאז רע טגעלפ ,"ןמז ןדעי םידימלת רָאּפ

 ךיא; .ןגירק םעד רעביא םיא טימ ךיז טגעלפ בייוו ןייז ."תמא םעד רַאפ זיא'ס

 רָאּפ ַא ךָאנ ןגָארקעג רעסעב ןוא ןעיַאלָאקינ דרע רעד ןיא טַאהעג טלָאװ

 טגעלפ --- "?ענעדִיי ַא טייטשרַאפ סָאװ; .ןגָאז םיא יז טגעלפ --- ?םידימלת

 .ןרעפטנע ריא רע

 ,קַאלוק ןטימ ןגָאלש םידימלת עקינייוו ענייז טגעלפ רע

 -נוזַאב ַא טַאהעג טָאה רענייא רעדעי .םידמלמ ךָאנ ןעוועג ןענעז סע
 ,םידימלת ןגָאלש ןופ םעטסיס ערעד

 ןגָארט טגעלפ ןעמ ןעמעוו וצ ,דמלמ יקדרד רעד ,דמלמ רעטשרע ןיימ

 טָאה ןעמ .דמלמ עלעמהרבא ןסייהעג טָאה ,רדח ןיא רעדניק עקירָאי-יירד

 "עג ךיא רעבָא .קיניײוװ רעייז םיא קנעדעג ךיא .רַאנ עלעמהרבא ןפורעג םיא

 ןעמ .לטעטש ןופ רַאנ ןטסערג ןרַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ זַא ןיולב קנעד

 -עגנײרַא רע זיא גרעבמעל ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו זַא ,םיא ןגעו טלייצרעד

 ַא רַאפ ןפיוקרַאפ ןסייהעג ךיז ןוא טפעשעג-ריּפַאּפ סיורג א ןיא ןעגנַאג

 ,ריּפַאּפ רצי רשא רעציירג

 ןופ גנודַאלנייא ןַא ןגָארקעג לָאמַא טָאה רע זַא ,ךיוא טלייצרעד ןעמ

 ױזַא יו, :טגערפעג רע טָאה ,תודע סלַא ןפורעג םיא טָאה ןעמ ּוו טכירעג

 .תוישעמ עכלעזַא ךָאנ ןוא ??ןיֹוװ ךיא ּוװ רעסייק רעד טסייוו

 דמלמ - ארמג רעטשרע ןיימ

 ןעמ .רחוס ַא רימ ךיוא שיווייפ ןסייהעג טָאה דמלמ-ארמג ןעטשרע ןיימ

 טגיוטעגסיוא טשינ ךיז טָאה רע לייוו ,רחוס ַא רימ ךיוא ןפורעג םיא טָאה

 .ןצעזנָא םוצ טגייטעגסיוא טשינ ךיז טָאה ןוא טצעזעגנָא טָאה רע ,רחוס סלַא

 םעד וצ ןבָאה ייז זַא ,טיירדעג ױזַא ןבָאה טצעזעגנָא ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא

 טוט סָאװ זיא .ןבילבעג טשינ רָאג ןצעזנָא םעד ןופ זיא םיא .טגיילרעד טשינ

 רע יצ עגַארפ יד .דמלמ ַא ןרָאװעג רע זיא ,ןבעל ךָאד ףרַאד רע !דִיי ַאזַא

 טשינרָאג וצ טָאה רע רעוו .טריטסיזקע טשינ טלָאמעד טָאה דמלמ ַא רַאפ גוט

 ,שיווייפ ךיוא ױזַא ןוא דמלמ א ןרָאװעג זיא ,טגיוטעג

 טשינ טסייוו סָאװ ,ןדִיי ַא ףיוא תונמחר טַאהעג ןבָאה ,םינמחר ינב ,ןדִיי
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ךיוא .םידימלת רַאפ רעדניק ערעייז ןבעגעג םיא ןבָאה ייז ןוא ןצעזוצנָא יו

 סקעז ןרָאװעג ןיוש ןיב ךיא .דימלת ַא רַאפ ךימ ןבעגעג םיא טָאה עטַאט ןיימ

 ,ארמג ןענרעל ןבײהנָא לָאז ךיא טייצ יד ןעמוקעג זיא סע ןוא טלַא רָאי

 -ימלת עטשרע ענייז ןשיוצ .םידימלת עטשרע ענייז ןופ ןעוועג ןיב ךיא

 .לדנוז סרעטסיימרעגריב םעד ,סקיציא ףלָאװ עלעשריה ןעוועג ךיוא זיא םיד

 טימ דיסח רעצינשזיוו ַא ןעוועג זיא ,רעטסיימרעגריב רעד ,קיציא ףלָאװ

 .טנַאה רענרעזייא ןַא טימ טריגער טָאה רע ןוא תואיּפ ןוא דרָאב רעגנַאל ַא

 ןופ טלָאװעג טָאה סע רע .םידיסח רעצינשזיוו זיולב תובוט ןָאטעג טָאה רע

 ףיבר רעצינשזיוו םוצ ןרָאפ טזומעג טָאה ,הבוט ַא םיא

 "נײרַא טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טריצלָאטש רעייז טָאה דמלמ שיווייפ

 .דימלת ַא רַאפ עלעדנוז סרעטסיימרעגריב םעד ןגָארקעג

 ךיא בָאה ,רדח ןיא םיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ,גָאט ןטשרע םעד

 רַאפ ןגָארקעג טָאה רע זַא ,ןציבר רעד טלייצרעד טָאה יבר רעד יו טרעהעג

 ןפָאלעגנײרַא זיא רע .דיחי ןב סרעטסיימרעגריב םעד ,ןעלעשריה דימלת ַא

 .םיא בָאה ךיא ,לטיג עניירב, :ןציבר רעד וצ טגָאזעג ןוא רעטעּפָאסרַאפ ַא

 -רַאפ ךיא סָאװ ,טגָאזעג רעטסיימרעגריב םעד בָאה ךיא :ױזַא ןעוועג זיא סע

 םיא ךיא בָאה .ןגיושעג ןוא דרָאב יד ןָאטעג טעלג ַא ךיז רע טָאה ,גנַאל

 ןטוג ַא טגָאזעג םיא ךיא בָאה .ןגיושעג רעדיװ רע טָאה ,ארמג ַא טגָאזעג

 .ןפלָאהעג טָאה ץיוו רעד ןוא טכַאלעג רע טָאה ,"לפעל ןטימ ץיוו רעד. ,ץיוו

 ."ץיוו ןטוג ַא ביל טָאה רֹע .ןעלעשריה ןיימ ךייא ביג ךיא :טגָאזעג טָאה רע

 ןענעז ןעלעשריה טימ טנעקַאב ךיז בָאה ךיא סָאװ ,גָאט ןטשרע םעד ןופ

 -עגנָא ךיז טָאה טפַאשטניירפ רעזדנוא .טעדניײרפַאב קרַאטש ןָאװעג רימ

 .םיא בָאה ךיא .סנסייבנָא יד טימ ןטיבעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,םעד ןופ ןביוה

 "עג רימ טָאה עמַאמ יד סָאװ ,לּפע ןַא ןוא טיורב טימ עלדיװַאּפ ןיימ ןבעגעג

 םיא טָאה טסניד יד סָאװ ,ןייװ טימ לצינש ןבעגעג רימ טָאה רע .טכַארב

 ןופ ןעגנַאגעג םײהַא ןענעז רימ ןעוו ,ךָאנרעד ,רַאפרעד זיא רע .טכַארבעג

 ןוא לקער ןופ קע םייב ןעמונעגנָא םיא בָאה ךיא ,לדרעפ ןיימ ןרָאװעג ,רדח

 אנקמ ךימ ןבָאה םידימלת ערעדנַא יד .ןפָאלעג זיא רע ןוא "'!ָאיװ, ןעירשעג

 ןבַאה ייז .לדרעפ ַא רַאפ לדנוז סרעטסיימרעגריב םעד בָאה ךיא סָאװ ,ןעוועג

 עלעשריה .ןעגנולעג טשינ סָאד זיא יז רעבָא .רימ ןופ ןדיירּפָא טוװּורּפעג םיא

 ,.לדרעפ קידנעטש ןיימ ןעוועג טייצ רָאי רָאּפ ַא זיא

 יד ןוא "אעיצמ אבב; ןענרעל ןבױהעגנָא ךָאװ עטשרע יד ןבָאה רימ

 עלעשריה :ןעלעשריה וצ ןעקנָאשעג יבר רעד טָאה טײקמַאזקרעמפיוא עצנַאג

 זַא .ךָאװ עצנַאג ַא ןעוװעג זיא ױזַא .טגָאזעגכָאנ ןבָאה עלַא ןוא ןגָאז טגעלפ

 רענייא רעדעי זַא ,טגנַאלרַאפ יבר רעד טָאה ,קיטשרענָאד ןעמוקעג זיא סע
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 ר לצ פ ס עטָאג אנ ח

 טָאה ןגָאלשעג .ןדירפוצ ןעוועג טשינ ןגָאז ןיימ ןופ זיא רע .ןגָאז ןײלַא לָאז

 ןעמ ױזַא יו טסּוװעג טשינ ךָאנ טָאה רֶע .ךָאװ עטשרע יד טשינ םענייק רע

 ךיא ,לגָאנ ַא ןסיבעגּפָא ךיז רֶע טָאה ,ןרָאװעג סעכ ןיא זיא רע ןעוו .טגָאלש

 .לגענ ייווצ טסָאקעג םיא בָאה

 ךיא סָאװ ,ןעוועג זיא רימ טימ טייקנדירפוצ טשינ ןייז ןופ ךַאזרוא יד

 זדנוא טָאה רע .טגָאזעג טָאה יבר רעד יו ךעלטקניּפ טגָאזעגכָאנ טשינ בָאה

 סעדעי .דיילק ַא ןיא ,תילטב ,ןטלַאה ,ןיזחוא ,ייווצ ,םיינש :ױזַא טנרעלעג

 ייווצ ,"תילטב ןיזחוא םיינש, :לָאמַאטימ טגָאזעג בָאה ךיא .רעדנוזַאב טרָאװ

 .ץַאז ןצנַאג ַא טצעזרעביא בָאה ךיא .דיילק ַא ןטלַאה

 -- שרעדנַא טשינ ,טנערלעג ךיד בָאה ךיא יו ױזַא ןגָאז טספרַאד וד ---

 .ןעירשעג יבר רעד טָאה

 טשינ ןיב ךיא רעבָא .ןסייהעג רימ טָאה רע יוװ טגָאזעגכָאנ ןַאד בָאה ךיא
 .גנורעטסייגַאב ןָא טגָאזעגכָאנ סָאד בָאה ךיא .ןדירפוצ ןעוועג

 וצ עטַאט סעלעשריה וצ טכַארבעג ןעלעשריה טימ ךימ ןעמ טָאה תבש

 ןעלעשריה ךָאנ .ןרעהרַאפ ןזָאלעג טשינ ךיז עלעשריה טָאה רימ ןָא ,ןרעהרַאפ

 .טנרעלעג זדנוא טָאה ןעמ סָאװ ארמג יד טגָאזעג ךיא בָאה

 -ַאט סעלעשריה טָאה -- .טנרעלעג טָאה רע סָאװ טסייוו לרוחב סָאד ---

 ,רימ ןגעוו טגָאזעג עט

 טציא; :טגָאזעג רע טָאה ,ןרָאװעג ריֹווועג םעד ןופ זיא עטַאט ןיימ ןעוו

 ."ןענרעל ןוא ןענרעל טעװ רע .ךס ַא ןענרעל רעדניק ןיימ ןיוש טעוװו
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 רדח ןיא

 .רעדניק עלַא ןופ רעמ ןענרעל לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג טָאה עטַאט ןיימ

 .רדח ןיא ןייג וצ גָאטרַאפ ןייטשפיוא טפרַאדעג רַאטרעד בָאה ךיא

 ,גָאטרַאפ רעגיײזַא ריפ םורַא ,ןפָאלשעג ךָאנ ןענעז ךעלרעדניק עלַא ןעוו

 "!ףיא ייטש .אנח; ָאט גָאז ַא טגעלפ רע .טקעװעג ךימ עטַאט ןיימ טָאה

 .טייז רעטייווצ רעד ףיוא טרעקעגרעביא ךיז ןוא טּפַאכעגפיױא ךיז ךיא בָאה

 ידכ ,קידנפָאלש טכַאמעג ךיז בָאה ךיא רעבָא .טשינ ןיוש ךיא ןיב ןפָאלשעג

 לסיב ַא טַאהעג ךעלניישראוו טָאה עטַאט רעד .לסיבַא ךָאנ ןגיל ןענעק וצ

 רע טָאה ןַאד ןאו ,עלייוו ַא ןגיל ןזָאלעג ךימ רע טָאה ,רימ ףיוא תונמחר

 ,קירוצ יירד ַא ןבעגעג ךיז בָאה ךיא *!ףיוא ייטש, :יירשעג ַא ןבעגעג ןיוש

 טָאה עטַאט רעד .ןגיוא ענעפָא טימ ןגעלעג ןוא ץרעקולש ַא ןזָאלעגסױרַא

 ריד טעװ סע; :קידנגָאז ,ערָאט ַא ןבעגעג ךימ ןַאד ןוא עלייוו ַא טרַאװעג

 "!ףיוא ייטש .תונעט םוש ןייק ןפלעה טשינ

 ידכ ןענַאטשעגפיוא זיא עמַאמ יד .ןשַאװעג ךיז ,ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיב

 ןיא ןריפוצּפָא ךימ ידכ ןענַאטשעגפיוא זיא עטַאט רעד ,ךלימ ןבעג וצ רימ

 ךיא .רעטצניפ רעד ןיא ,גָאטרַאפ ןייג וצ טַאהעג ארומ ןײלַא בָאה ךיא .רדח

 רימ טימ טָאה עטַאט ןיימ .םיתמ רַאפ יא ,םידש רַאפ יא טַאהעג ארומ בָאה

 ןענעק ייז .טשינ ייז טעּפעשט ןעמ זַא טָאג ןעקנַאד םיתמ זַא ,טהנעטעגנייא

 טשינ ןבָאה דייר ענייז רעבָא .ָאטשינ ןענעז םידש ןייק זַא ןוא ןריר טשינ ךיז

 קרַאטש ךיא געלפ ,רדח ןופ ןײגמײהַא ןײלַא ךיא געלפ טנװָא ןיא ,ןפלָאהעג

 רָאדירָאק םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא .ךָאנ רימ ןפיול םידׂש יװ ןעזעג ןוא ןפיול

 ןעיירש ךיא געלפ ,טכיל ןָא ןוא גנַאל ןעוועג זיא רעכלעוו ,זיוה רעזדנוא ןופ

 יז טָאה ,םידש רַאפ טַאהעג ארומ ךיוא רעבָא טָאה עמַאמ ןיימ *!עמַאמ,

 זיב ןעירשעג ױזַא רימ ןבָאה עדייב *!אנח. :ןעירשעג ןוא ריט ריא טנפעעג

 .זיוה ןיא ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא

 טייצ-רעטניו .רדח ןיא טריפעג ךימ עטַאט רעד טָאה גָאטרַאפ ןדעי

 ןגעלעג ךָאנ זיא עטָאלב יד .עטָאלב ןיא ןוא יינש ןיא ןריפ ךימ רע טגעלפ

 ןוא רעקירָאיַארַאפ -- טשימעג ןעוועג זיא יינש רעד .געט-טסברַאה יד ןופ

 רעד טָאה ,עכורעװַאז ַא ןיא ױזַא ךימ ןריפ ןופ ,לָאמנײא .רעקירָאי-טניײה

 ןריפ ךימ טגעלפ רע .גנודניצטנאדזעגנול ַא ןגָארקעג ןוא טליקרַאפ ךיז עטַאט

 ןיב ךיא ןוא טזָאלעגּפָא ךימ רע טָאה רדח ןופ ריט רעד ייב .טנַאה רעד ייב

 .קינייװעניא ןײרַא
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 טרָאד ןפרַאד געלפ ךיא .טייצ רעד רַאפ רדח ןיא ןעמוקעג דימת ןיב ךיא

 טָאה ןוא רעִירפ טקעוװעגפיוא ךימ טָאה עטַאט רעד רעבָא .רעגײזַא ףניפ ןייז

 העש לטרעפ ַא טימ סנטסקינייװ ןיהַא ןעמוק וצ ידכ ,טלייאעגרעטנוא ךימ

 ַא טימ ןענרעל לָאז ךיא ,האיצמ ַא טּפַאכעגנײרַא םעדכרוד טָאה רע .רעִירּפ

 ירעמ העש לטרעפ

 -כעלש ַא ןָאטעג ץעז ַא רימ טָאה ,רדח ןיא ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא ןעוו

 ּוװ ,ןטעב ייווצ טימ לרעמיצ ןיילק ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא רדח סָאד .חיר רעט

 ןענעז רעטצנעפ יד .רעדניק ףניפ ןוא ןציבר יד ,יבר רעד ןפָאלשעג ןענעז סע

 ,טכַאמרַאפ ןעוועג

 ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז רע טָאה ,טירט עניימ טרעהרעד טָאה יבר רעד

 טָאה ךָאנרעד .טסוה ַא טימ טרעפטנעעג םיא טָאה ןציבר יד .טסוה ַא ןבעגעג

 .,טכיל ַא ןדנוצעגנָא טָאה יבר רעד .רעדניק ייווצ ןופ ןטסוה ַא טרעהעג ךיז

 רעירפ ןבָאה עכלעוו ,רעדניק יד ."רצי רשא , טגָאזעג ,לגענ יד ןׂשַאװעג ךיז

 רעדניק ערעדנַא יד .ןטסוה קרַאטש ןביוהעגנָא טציא ןבָאה ,טסוהעג טשינ

 רָאכ ַא ןיא טקיניײארַאפ ןַאד ךיז ןבָאה ןציבר רעד טימ יבר רעד ךיוא ןוא
 ,ןטסוה ןופ

 טשינ ךיא ןעק ,טסוה םעד טימ טקעטשעגנָא טשינ ךיז בָאה ךיא ױזַא יו

 .גָאט ןקיטנייה זיב ןייטשרַאפ

 ,ןיילַא יבר רעד טָאה ןַאד ןוא טרעהעגפיוא טָאה ןטסוה עקידתופתוש סָאד

 ןענרעל טצעזעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ,טסוהעגסיוא קרַאטש ךיז ,ָאלָאס ַא ןיא
 . .ארמג

 לַאזקיש ןיימ זיא סָאװרַאפ ,םעד ןגעוו טכַארטעג ,קידנענרעל ,בָאה ךיא

 טשרע ןעמוק ,ךָאנ ןפָאלש ענעי .רעדניק ערעדנַא יד ןופ לַאזקיש רעד יו רעגרע

 ,דניק ַא ןעװעג זיא עטַאט ןיימ ןעוו .רעטעּפש העש רָאּפ ַא טימ רדח ןיא

 ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע סָאװ םעד ןופ ,טײקמערָא ןופ ןטילעג רֹע טָאה

 ךיא ,םערָא טשינ ןיב ךיא .עמַאמ-ףיטש רעד ןופ תוללק ןגָארקעג ןוא ןעמַאמ

 -רַאפ רעבָא .ביל רעייז ךימ טָאה עטַאט רעד ךיוא ןוא ,עמַאמ עטוג ַא בָאה

 יד ןסָאה וצ ךימ ךָאד טכַאמ ןעמ ?ליפוצ ןענרעל וצ ךימ ןעמ טגניווצ סָאוװ

 ךיא ןעוו .קילייה זיא ארמג יד .טשינ רָאט ןעמ זַא סייוו ךיא שטָאכ ,ארמג

 ןטַאט ַא וצ ןגָאז דניק א ןעק יו רעבָא .ךיא טכַארט ,ןרעלקרעד סָאד םיא ןעק

 .ןרעהסיוא טשינ ךימ ךָאד טעװ רע ?גנוניימ ַא

 ןעוועג זיא ,רדח ןיא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ןטונימ עטוג עקיצנייא יד

 ףיוא טרַאּפשעגנָא ,שיט ןפיוא ּפָאק םעד טגײלעגקעװַא טָאה יבר רעד ןעוו

 -עג ,טעקשושעג ךיז טלָאמעד ןבָאה רימ ,למירד ַא טּפַאכעג ןוא טנעה עדייב

 רעבָא .ןיבר םעד ןקעוווצפיוא טשינ ידכ ,טכַאלעג ליטש ,ןסיורד ןיא טקוק
 :טגָאזעג ןוא ףױא-ּפַאכ ַא ןבעגעג גנילצולּפ ךיז טָאה יבר רעד
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 ?רימ ןטלַאה ּווװ ---

 ןוא ןגיושעג ןבָאה רימ ןטלַאה רימ ּוװ טקנעדעג טשינ טָאה רענייק

 ,בײהנָא ןופ לָאמַאכָאנ ןבױהעגנָא ןבָאה רימ

 קיש טנַאק רעד

 ,ךמלמ ַא ןרָאװעג זיא רע סָאװ ,ןכָאװ עטשרע יד ןיא טָאה יבר רעזדנוא

 בילוצ ןָאטעג טשינ סָאד טָאה רע .םידימלת ענייז ןופ םענייק ןגָאלשעג טשיג

 זיא רע .ןגָאלש וצ ױזַא יו טסּוװעג טשינ רע טָאה ,סנטשרע :ןכַאזרוא ייווצ

 ,גנורַאפרעד ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה ,דמלמ ַא ןרָאװעג קירוצ גנַאל טשיג

 וצ ןטָאברַאפ םיא טָאה ןציבר יד ןוא רעקנַארק ַא ןעוועג רע זיא ,סנטייווצ

 רע ןעוו ,רַאפרעד טָאה רע .ןגערפיוא ליפוצ טשינ ךיז לָאז רע ידכ ,ןגָאלש

 .שיט ןיא טּפַאלקעג רעדָא ,לגענ ענייז ןסיבעג ,ןגָאלש וצ יו טליפעג טָאה

 ןוא לגענ ענייז עלַא ןסיבעגּפָא טַאהעג ןיוש טָאה יבר רעד יוװ םעדכָאנ

 "עג ירפרעדניא ןַא ןיא רימ ןבָאה טגערעגפיוא ליפוצ םיא ןבָאה םידימלת יד

 יד טימ זַא ,טניימעג טָאה סָאד סָאװ ,טנַאװ רעד ףיוא קישטנַאק ַא ןפָארט

 ןעמ ןוא ,רע ןעק קיׂשטנַאק ַא טימ רעבָא ןגָאלש טשינ רע ןעק טנעה עליוה

 ןעגנערבניײרַא םיא טגעלפ לעיצעּפס .ליפוצ ןעילוה וצ טשינ ןטיה ךיז ףרַאד

 שיט ןרעטנוא ןכירק וצ ןבָאה ביל טגעלפ סָאװ ,לאימחרי ַא רענייא סעכ ןיא

 רענעי ןעוו זַא ,לענש ױזַא טכַאמעג סָאד טָאה רע .ּפינק ַא םענייא ןבעג ןוא

 שיט םייב ןסעזעג לאימחרי ןיוש זיא *!טּפײנק רע ,יוא, :ןעירשעגסיוא טָאה

 ,טנקיילעג טָאה רע ןוא ,קידלוש המשנ יד טָאג זיא רע יװ ,ןעמעלַא טימ ךיילג

 ןָאטעג סָאד טָאה רע זַא

 ןוא רעּפײנק רעד סע זיא רע זַא ,ןלאימחרי טקיטכעדרַאפ טָאה יבר רעד

 -ייב יד טיהעג ךיז טָאה ,קישטנַאק םעד קידנעעז לאימחרי רעבָא .טיהעג םיא

 .ןגעווטענייז ןופ ןרָאװעג טפיוקעג זיא קישטנַאק רעד זַא ,טסּוװעג טָאה רע .רענ

 ַא רעייז ןעוועג זיא יבר רעד .טַאהעג ארומ טשינ רע טָאה ּפעלק סניבר ןרַאפ

 רָאּפ ַא קעװַא ןענעז סע .שרעדנַא סעּפע זיא קישטנַאק ַא רעבָא .רעכַאװש

 קישטנַאק ןפיוא טקוקעג טּפָא טָאה יבר רעד .ליטש ןעוועג זיא'ס ןוא ןכָאװ

 .ןגיוא ערַאבקנַאד טימ
 ןוא שיט ןפיוא ּפָאק םעד טגײלעגקעװַא טָאה יבר רעד ןעוו ,לָאמנייא

 רעד ןופ קישטנַאק םעד ןעמונעגרעטנורַא לאימחרי טָאה למירד ַא טּפַאכעג

 טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה יבר רעד ןעוו .סַאג ןיא סױרַא םיא טימ זיא ןוא טנַאװ

 .ארמג רעד ןיא טקוקעגניײרַא ןוא שיט םייב ןסעזעג ןיוש לאימחרי זיא

 .ןעירשעג יבר רעד טָאה --- !?קישטנַאק םעד ןעמונעגוצ טָאה רעו ---

 | .ןגיוושעג ןבָאה עלַא

1 



 ד לע פ ס ע טָאג אנהח

 םיוא -- טגָאזעג יבר רעד טָאה -- טייצ טונימ ןעצ ךייא ביג ךיא --
 לעוו קישטנַאק םעד ןעמונעג טָאה סע רעוו ןגָאזסױא טשינ רענייק טעװ ןַאד זיב
 שיט ןפיוא ןגײלרעבירַא ךייא ןופ םענייא ןדעי תוחוכ עטצעל עניימ טימ ךיא
 | ."ןעקציפניירַא ןוא

 ןייק ןייז טלָאװעג טשינ טָאה רענייק .טגָאזעגסיױא טשינ טָאה רענייק
 ,רוסמ

 ּױצ םיא שיט ןפיוא ןטשרע םעד טגיײלעגרעבירַא טָאה יבר רעד ןעוו
 טשימעגנײרַא ךיז טָאה ןציבר יד ןוא טסוהעצ קרַאטש ךיז רע טָאה ,ןגָאלש
 .ןגָאלש ןזָאלעג טשינ ןוא

 ןלעוװ ייז זַא -- טגָאזעג יז טָאה --- ייז רַאפ טרָאװ ןיימ ביג ךיא ---
 ,ןגָאלש ןפרַאד טשינ םענייק טעװ ןעמ ןוא טוג ןייז

 טלעטשעגּפָא זיא ןגָאלש סָאד ןוא עיטנַארַאג יד ןעמונעגנָא טָאה יבר רעד
 .ןרָאװעג

 יז ןוא ןציבר יד ןפורעג רע טָאה ,טקידניזרַאפ ךיז טָאה דימלת ַא ןעוו
 ,רדח עקיצנייא סָאד זיא סָאד, :םיא קידנגָאז דימלת םעד טרסומעגסיוא טָאה
 לָאז ךיא זַא ,טשינ ךימ טגניווצ .סע טעװענַאש ָאט .טשינ טגָאלש ןעמ וו
 ,"קישטנַאק םעיינ ַא ןפיוק

 .טייצ לקיטש ַא ףיוא גנוקריוו ַא טַאהעג ןבָאה ןיציבר רעד ןופ דייר יד
 ֹזַא ,םירדח ערעדנַא יד ןופ םידימלת יד וצ טלייצרעד ןבָאה רימ ןעוו

 ןציבר יד ןוא קרַאטש טסוה ,למירד ַא ןּפַאכ וצ טפָא ביל טָאה יבר רעזדנוא
 -עג טגָאזעג זדנוא ףיוא יַאװלה :ןגָאז ייז ןגעלפ ,ןגָאלש טשינ םענייק טזָאל
 ךוא ךס ַא ןטסוה לָאז ,ןענרעל ןטימ ןיא ןפָאלשנייא לָאז יבר רעד זַא ,ןרָאװ

 ןגָאלש ןזָאל טשינ לָאז ןציבר יד

 יד סעכ ןיא ןעגנערבניײרַא רָאג סנציבר יד ןגעלפ םירדח לייט ַא ןיא

 ,םידימלת יד וצ סעכ םעד ןזָאלעגסיױא ןבָאה ייז ןוא םידמלמ

 רימ .רדח םעד טסַאהעג ךיא בָאה ןקילג צלַא יד ףיוא קידנקוק טשינ

 צרעדנַא עלַא יו ארמג רעד ייב רעגנעל ןציז ףרַאד ךיֹא סָאװ ,ןָאטעג ייוו טָאה
 ןסיורד ןיא ןגיוצעג ךימ טָאה רעמוז ןעמוקעג זיא סע ןעוו לעיצעּפס .רעדניק

 טָאה ךימ .ךייט םוצ ןפיול ,ךעלדנייטש ןפרַאװ טלָאװעג בָאה ךיא .סױרַא

 קימיטשנייא טשינ זיא יאמש סָאװ ,ייבא טגָאז סע סָאװ טריסערעטניא טשינ
 ,סַאג ןיא ןייז טלָאװעג בָאה ךיא .ןללה טימ

 ,טייצ עגנַאל ַא קעװַא ױזַא זיא סע

 .טייצ ךָאװ ַא רדח ןיא ןעמוקעג טשינ לשריה רבח ןיימ זיא לָאמנייא

 *!םלוע לש ונובר,; .ןעוועג אנקמ קרַאטש םיא בָאה ךיא .קנַארק ןעוועג זיא רע

 ּוקנַארק טשינ רעוו ןוא טשינ ךיז ךיא ליקרַאפ סָאװרַאפ, :טגָאזעג ךיא בָאה

 "?רךדח ןיא גָאט ןדעי ןייג ןוא טנוזעג ןייז ךיא זומ סָאװרַאפ
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 יקיטייווךיוב בָאה ךיא זַא ,טמולחעג לָאמנייא רימ ךיז טָאה טכַאנייב

 ליפ ךיא .סעקוװַאיּפ רימ טלעטש ןעמ .רדח ןיא טשינ ייג ךיא .קנַארק גיל ךיא

 ךימ טקעװ דיירפ ןיימ ןטימ ןיא .קנַארק ןיב ךיא .קנַארק ןיב ךיא .טוג ױזַא

 ."טעּפש ןיוש זיא'ס .ףיוא ייטש; :טגָאז ןוא עטַאט ןיימ ףיוא

 טימ ךיא רעפטנע -- !קנַארק ןיב ךיא זַא ,ןייטשפיוא ךיא ןעק יו ---

 .ץכערק ַא
 .עטַאט רעד טגערפ --- ?ייוו ריד טוט סָאװ ---

 .ךיא רעפטנע --- !ךיוב רעד ,יוא --

 רימ טָאה ,ךלימ ןבעג וצ רימ ןענַאטשעגפיוא זיא עכלעוו ,עמַאמ ןיימ

 ךיא ןיב רדח ןיא .עצישטרָאג טגיילעגוצ ךיילג רימ ןוא ךיוב םעד טּפַאטעגנָא

 ןיב ךיא רעבָא .ךיוב ןיימ טנערבעג טָאה עצישטרָאג יד .ןעגנַאגעג טשינ ןיֹוש

 .ךעלקילג ןעוועג

 ךיוא זַא ,טגָאזעג ןוא טצכערקעג ץלַא ךָאנ ךיא בָאה גָאט ןטייווצ םעד

 .ייוװ רימ טוט טייז יד

 רָאטקָאד ןכלעוו ,גנוטַארַאב ַא ןטלַאהעגּפָא ןבָאה עמַאמ ןוא עטַאט ןיימ

 :רָאטקָאד רעניוו םעיינ םעד יצ ,סעקװַאיּפ טלעטש סָאװ ,אפור םעד יצ ,ןפור וצ

 רָאטקָאד רעניוו רעד

 ןיא טצעזַאב ךיז גנַאל טשינ טשרע טָאה סָאװ ,רָאטקָאד םעיינ םעד

 טמוק רע לייוו רַאפרעד טשינ ,"רָאטקָאד רעניוו, ןפורעג ןעמ טָאה לטעטש

 טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ,(גרעבמעל ןיא טרידוטש רָאג טָאה רע) ןיוו ןופ

 .שטייד טדערעג

 רע .אפור רעד יו שרעדנַא רָאג טריפעג ךיז טָאה רָאטקָאד רעיינ רעד

 טָאה ןקנַארק ַא וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו .סעקוװַאיּפ ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה

 ָאד טרעװ ןעמ ליײוװ ,רעטצנעפ יד טנפע; :ןעירשעגסיוא עטׂשרע סָאד רע

 *!טקיטשרעד
 לייוו ,ןגָאמ ןפיוא קנַארק ןענעז ןדִיי עטסיימ יד זַא ,טרעלקרעד טָאה רע

 טשינ ןעיידרַאפ ןוא ,ןפָאלש ןַאד ךיז ןגייל ןוא ןעלגוק עטעפ תבש ןסע ײז

 .ןעירשעג רע טָאה ?!ןעלגוק עטעפ יד ןסע ףיוא טרעה; ,ןסע סָאד

 "עסיטנַא ןַא רַאפ רָאטקָאד םעד טרעלקרעד טָאה לטעטש ןופ אפור רעד

 ,לגוק ןסע ןגעק זיא לייוו ,טימ
 ןדעי ןלָאז ייז זַא ,ןדִיי יד ןופ טרעדָאפעג טָאה רָאטקָאד רעיינ רעד

 .ןעגנוביא ןכַאמ ,ריצַאּפש ַא ןעמענ ןגרָאמירפ

 :טגָאזעג רע טָאה .,"ןדִייי ,טכַאלעגסיוא ןופרעד ךיז טָאה אפור רעד

 *!ַאכ ,ַאכ ,ַאכ !ןריצַאּפש רָאג ייז ןלָאז ,ןענעװַאד ןייג ירפ רעד ןיא ןפרַאד,

 טעג



 ד לצ פ ס עטָאג אנהח

 ךס ַא .טלייטעצ ןעוועג ןענעז רָאטקָאד םעיינ םעד ןגעװ ןעגנוניימ יד

 ןעמ .סעקוװַאיּפ טפַאשענּפָא טָאה רע לייו ,ןטלַאהעג טשינ םיא ןופ ןבָאה

 "עג טשינ םענייק טָאה סע ןוא ןרָאי ליפ ױזַא ןיוש סעקוװַאיּפ ןדִיי טלעטש

 טנכער רע לייוו ,רָאטקָאד ןופ ןטלַאהעג ןבָאה ךס ַא .טגָאזעג ייז ןבָאה ,טדַאש

 ןופ ןטלַאהעג ןבָאה ערעדנַא .טרעוו סָאד זיא רערעיײט טסָאק'ס זַא ,רערעייט

 ,ץרא ךרד ייז ןבַאה שטייד רַאפ ,שטייד טדער רע לייוו ,רָאטקָאד רעניוו םעד

 סע לייוו ,רָאטקַאד םעיינ םעד ןפור וצ טשינ ןטארעג טָאה עדייז ןיימ

 רעֶירֹפ תואופר ענייז רע לָאז; ?זיא רע סָאװ טסייוו רעוו .ךַאז עיינ ַא זיא

 ןופ ןטלַאהעג טָאה עטַאט ןיימ .טגָאזעג רע טָאה ,ערעדנַא ףיוא ןווּורּפסיױא

 "אמתסמ רע טסייוו , ,טגָאזעג רע טָאה ,"טרידוטש טָאה רע; .רָאטקָאד םעיינ

 תבש עלַא לייוו ,קימיטשנייא ןעוועג רע זיא לגוק ןגעוו גנוניימ ןייז טימ ןוא

 .ךיוב ןיא ןפמערק ןגירק רע טגעלפ לגוק ןכָאנ

 ,רָאטקָאד רעניוו םעד ןפורעג טָאה עטַאט ןיימ ,ץרוק

 יד ןפָא ןעוועג זדנוא ייב ןיוש ןענעז ןעמוקעג זיא רָאטקָאד רעד ןעוו

 -עפע ןסייה טעװ רָאטקָאד רעד זַא ,טסּוװעג ןיוש טָאה עטַאט ןיימ .רעטצנעפ

 ירעטצנעפ יד ןענ

 -עגנָא ,ץרַאה סָאד טּפַאלקעגסיױא ,טכוזרעטנוא ךימ טָאה רָאטקָאד רעד

 ,רדח ןיא ץיז ךיא העש לפיוו :טגערפעג ןַאד ןוא ןטייז יד טימ ךיוב ןיימ טּפַאט

 ,טגָאזעג עַאט ןיימ טָאה --- ,ןדנוטש ףלעווצ ---

 ןגָאז וצ טמעשעג ךיז טָאה רע .טעבנגעגרעטנורַא העש יירד ַא טָאה רע

 ,העׂש ןצפופ

 רָאטקָאד רעד טָאה -- !רדח ןיא ןעדנוטש ףלעווצ ?יז ןעגַאז סַאװ ---

 !ןעדרָאמרע דניק ריא ןעדרעוו יז --- ןפורעגסיוא

 .טגערפעג עטַאט רעד טָאה -- ?ןענרעל רע געמ ןדנוטש ליפיוו ןוא ---

 רע --- .טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה -- .,ןעדנוטש יירד סנעטסכעה --

 !טפול ,טפול טכיורב רע .ךעלקנערק ,סַאלב סיוא טעז

 ןזָאלעג טשינ ךיז רע טָאה ןגַארפ ךס ןייק .קעװַא זיא רָאטקָאד רעד

 ַא ןענרעל לָאז ךיא ןַאלּפ ןייז .טלפייווצרַאפ ןעוועג זיא עטַאט ןיימ .ןלעטש
 טָאה עדייז ןיימ .ןדירפוצ ןעוועג זיא עמַאמ ןיימ .ןרָאװעג טרעטשעצ זיא ךס

 ,םירדח יד ןגעק זיא רע ,טימעסיטנַא ןַא זיא רָאטקָאד רעד זַא ,טגָאזעג
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 יבר רעצינלימ רעד

 יװ רעמ רדח ןיא ןציז וצ ןטָאברַאפ רימ טָאה רָאטקָאד רעד יו םעדכָאנ

 טעװ סָאװ; .ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ עטַאט ןיימ טָאה ,גָאט ַא העש יירד

 "מורַא ךָאד טעװ רעג .טגערפעג עטַאט ןיימ טָאה ,"?טייצ רעד טימ ןָאט רע

 "קעװַא טשינ ךיוא רָאטקָאד םעד ךָאד ןעק ןעמ רעבָא ,*סַאּפ ןוא טסוּפ ןפיול

 טסייוו ,גנַאל טרידוטש רָאטקָאד ַא .טכַארטעג רע טָאה ,טנַאה רעד טימ ןכַאמ

 .סעּפע ךָאד רע

 יז .קנערק ַא ןסייוו םירוטקָאד עיינ יד זַא ,טגָאזעג טָאה עדייז ןיימ

 זיאק .ייא ןזָאלבעגסױא ןייק טרעװ טשינ זיא סָאד .טפול ,טפול :ןעיירש

 ןצנַאג ַא הרות טנרעל'מ ןוא טציז ןעמ ןעוו ?טפול יוװ רעסעב טשינ הרות

 יןעירשעג עדייז ןיימ טָאה --- *!םיתוטש ?טנוזעג םוצ ןטַאש סָאד ןעק ,גָאט

 סרָאטקָאד ןטימ ןענעכער ךיז לָאז ןעמ זַא ,טגָאזעג טָאה עמַאמ ןיימ

 רע טָאה ,טפול ףרַאד ךיא ןוא ,סַאלב ןוא ךעלקנערק סיוא עז ךיא .גנוניימ

 ןיא ןייג טשינ געט רָאּפ ַא ךיא לָאז לייוורעד זַא ,ןטארעג טָאה יז .טגָאזעג

 יז טָאה ,"ץלַא ןופ רעירפ טמוק טנוזעג סָאד, .טפול ןּפעש ןייג ןוא רדח

 ,טגָאזעג

 ןופ זַא ,גנוניימ סנדייז ןיימ ןרירָאנגיא טנעקעג טשינ טָאה עטַאט ןיימ

 ןיימ טרילעּפַא םיא וצ ךיוא רעבָא טָאה סע .קנַארק טשינ ןעמ טרעוו הרות

 ןופ רעירפ טמוק טנוזעג סָאד זַא ןוא סַאלב סיוא עז ךיא זַא ,הצע סעמַאמ

 ןסָאלשַאב טָאה רע .ןרילוקעּפס טלָאװעג טשינ טנוזעג ןיימ טימ טָאה רע .ץלַא

 טעװ יבר רעד סָאװ ןוא ,סעלַא ןלייצרעד םיא ,ןיבר רעצינלימ םוצ ןרָאפ וצ

 .ןָאט רע טעװ ןגָאז

 -עג ,קיטיירפ ַא ןיא ,גָאט ןטייווצ םעד ןענעז רימ .ןָאטעג ןוא טגָאזעג

 יתבש ףיוא ןיבר םוצ ןרָאפ

 ןַא ,ןיבר רענישזיר םענופ לקינייארוא ןַא ןעוועג זיא יבר רעצינלימ רעד

 זיא רע רעבָא ,סיורג ןעוועג זיא סוחי ןייז .ןיבר רערוגידַאס םענופ לקיגייא

 רע טָאה ,םענעטירשעגרָאפ ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ .גנוי ןעוועג ךָאנ

 עיינ. רעניוו יד ךיוא ןוא רעכיב עשיניצידעמ טנעיילעג טָאה ,לדיפ טליּפשעג

 .*עסערּפ עייופ

 דוד לייוו ,לדיפ ַא ףיוא טליּפש רע סָאװ ןרָאװעג ןלעפעג זיא ןדייז ןיימ

 סָאװ ןלעפעג טשינ רעבָא זיא םיא .לדיפ ַא ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה ךלמה

 סע סָאװ ןסיוו ןעק ,טגָאזעג רע טָאה ,יבר ַא .ןעגנוטייצ עשטייד טנעייל רע
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 ד לע פ ס ע טָאג א ח

 ערעסעב טָאה רע .ןעגנוטייצ עשטייד ןענעייל וצ ןָא טלעו רעד ףיוא ךיז טוס
 ,טלעוו רעד ןופ סעיינ יד ןסיוורעד וצ ךיז ןענַאװ ןופ ,רעצעלּפ

 ,םידיסח רָאּפ ַא ךָאנ ןענעז ןיבר םוצ זדנוא טימ ןרָאפעג
 ,העש יירד ךעלנייוועג טרעיודעג עצינלימ ןייק לטעטש ןיימ ןופ עזייר יד

 ןרָאפעג ןענעז רימ .טשינ טקניה סָאװ ,לדרעפ טוג ַא טימ טרָאפ ןעמ ןעוו
 ךיז געו ןפיוא ןבָאה רימ .טלייאעג טשינ ךיז ןבָאה רימ לייוו ,העש ףניפ
 ךיוא בָאה ךיא .ןעגנוזעג ןוא ריב ןעקנורטעג ,עמשטערק ַא ןיא טלעטשעגּפָא
 ןציז וצ טָאטשנא סָאװ ןצרַאה ןפיוא ךעליירפ ןעוועג זיא רימ .ןעגנוזעגטימ
 ןבָאה םידיסח יד .רעפרעד ןוא רעדלעוו ,רעדלעפ רעביא ךיא רָאפ רדח ןיא
 | ,ןיבר רעצינלימ ןופ םיסנ רָאּפ ַא טלייצרעד

 טזייוו ןוא טגָאזעג דיסח ןייא טָאה --- ,גנוי ךָאנ זיא רעצינלימ רעד ---
 ,סיבר עטלַא יד ןגייטשרעביא ךָאנ טעװ רע .םיתפומ ןיוש

 -גייא ךיז טָאה ,דיסח ַא ןעוועג ךיוא ןיילַא זיא רעכלעוו ,הלגע-לעב רעד
 טָאה רע .טרָאװ ַא ןרילרַאפ טלָאװעג טשינ טָאה רע ,תוישעמ יד וצ טרעהעג
 -ַאּפ ןרָאפעג ןענעז רימ ןוא לדרעפ ןייז ןביירט וצ טקיסעלכאנרַאפ רַאפרעד
 | .עילָאװ

 ביל בָאה ךיא .תוישעמ יד וצ טרעהעגנייא קרַאטש ךיוא ךיז בָאה ךיא
 ןלייצרעד וצ סָאװ ןבָאה טלָאװעג ךיא בָאה םעד ץוח ַא .םיסנ ןגעוו ןרעה וצ
 .ןרעקוצרַאפ תוישעמ עלַא יד טעװ ,טסּוװעג ךיא בָאה ,עדייז ןיימ .ןדייז ןיימ

 םהרבא רעטעפ ןיימ
 רעטעפ ןיימ טניווװעג טָאה ,ףיוה סניבר ןבעל ,עצינלימ לטעטש םעד ןיא

 ' רשוצ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע .רעדורב רערעטלע סנטַאט םעד ,םהרבא
 ,ןטסניד טימ ,ןטרָאג ןסיורג ַא טימ ךייר טניוװעג טָאה רע ,עילימַאפ ןיימ ןיא
 ' ,םיא וצ ןרָאפרַאפ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענעז רימ

 ןעוועג דבכמ עמומ יד זדנוא טָאה ,ןעמוקעגניײרַא ןיהַא ןענעז רימ ןעוו
 רעד טָאה ןסע ןביוהעגנָא ןבָאה רימ רעדייא ךָאנ רעבָא .ךַאקעל ןוא ייט טימ
 -עג עדייב ןבָאה ייז .םהרבא רעטעפ ןטימ ןגירק ןיא ןטלַאהעג ןיוש ךיז עטַאט
 רעטעפ רעד רָאנ ,םידירי ףיוא ןרָאפעג ,הרוחס רעבלעז רעד טימ טלדנַאה
 .ןעוועג חילצמ רעמ טָאה םהרבא

 -- !טלעג ןייד ןופ האנה ןעד טָאה רעװ ,ריזח ַא ריבג ַא טסיב וד --
 -עלכַאנרַאפ וד ,ןטַאט ןייד ןיא טסעגרַאפ וד --- .ןעירשעג עטַאט ןיימ טָאה
 טלעוו רענעי ףיוא טסעװ וד .רעטסעווש עמערָא ייווצ ענייד ןפלעה וצ טסקיס
 ןיימ טָאה --- !ןיבר ןרַאפ ןגָאלקרַאפ ךיד לעװ ךיא ןוא !רַאפרעד ןלָאצַאב
 ,טעשַארטסעג עטַאט
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 רעטעפ ןיימ טָאה -- ךייר ןיב ךיא סָאװ טשינ רימ טניגרַאפ ןעמ --

 ענעגייא ןיימ בָאה ךיא .טלעג ןיימ טימ ןלייטעצ ךיז טליוװ ריא --- ןעירשעג

 .ןעירשעג םהרבא רעטעפ ןיימ טָאה --- !ןזָאל טשינ ךיז לעװ ךיא ,עילימַאפ

 םייחל ןעקנורטעג ייז ןבָאה ,טגירקעגּפָא טוג ךיז טָאה ןעמ יו םעדכָאנ

 ,ןטעבעגרעביא ךיז ןוא

 ;:רימ וצ טדנעװעג ןַאד ךיז טָאה םהרבא רעטעפ ןיימ

 .ןענרעל טוג ךיז טסעװ וד ביוא .טוג ךיז וטסטנרעל ,רעה ךיא יו ---

 ,הלכ ַא רַאפ רעטכָאט ןיימ ןבעג ריד ךיא לע.

 ןטַאט ןיימ וצ טדנעװעג ןַאד ךיז טָאה רע

 ַא ןבעג (רעטכָאט עטסגנִיי ןייז) עדלָאג רעטכָאט ןיימ לעוװ ךיא ---

 .ןדנ ןסיורג

 .ןגָאז טנעקעג טשינרָאג םעד ןגעװ טָאה רע .ןגיוושעג טָאה עטַאט ןיימ

 ןעועג זיא רע ןעוו .ןָאטעג ךודיש ַא טַאהעג רימ טימ ןיוש טָאה רע לייוו

 םיא ייב זַא ,טלייצרעד םיא טָאה דיסח ַא ןוא ןיבר םייב קידנעייז ,ןיפוליגב

 ,(רָאי ןייא ןעוועג טלַא טלָאמעד ןיב ךיא) רעטכָאט ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא

 ןתח ַא רַאפ ךימ טגָאזעגוצ םיא םייחל םיא טימ קידנעקנירט רע טָאה

 םיא .ןעירשעג יז טָאה ,ןרָאװעג ריֹווועג ןופרעד זיא עמַאמ ןיימ ןעוו

 ,רימ רַאפ הלכ ַא ןגעװ טדער ןעמ ןעװ ןוא .גנַאב ךיוא ןיוש טוט ןיײלַא

 .רע טגייווש

 רעד סָאװ ןוא טיײקנַארק ןיימ ןגעו טלייצרעד םיא טָאה עטַאט ןיימ

 ,טגָאזעג טָאה רָאטקָאד

 ,יבר רעד -- טגָאזעג םהרבא רעטעפ רעד טָאה --- ,טגרָאזעג טשינ --

 .רָאטקָאד רעטסעב רעד יו רעמ טסייוו רע .הצע ןַא ןבעג ןיוש טעװ ,ןבעל לָאז

 .ןיבר רעצינלימ ןופ דיסח רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא םהרבא רעטעפ ןיימ

 ףיוה סניבר ןיא

 קרַאטש ןזיא רימ .ןיבר םוצ ןענעװַאד ןעגנַאגעג רימ ןענעז טכַאנרַאפ

 ענעדיישרַאפ ןופ ךעלפמעל יד ,ןעמולב יד :ףיוה סניבר םעד ןרָאװעג ןלעפעג

 .טלעוו רענעי ףיוא ןדע-ןג רעד ןעזסיוא זומ ,טכַארטעג ךיא בָאה ,ױזַא ,ןרילָאק

 -עגסיוא טָאה רע .רעטצנעפ ןבעל ןייטש טקרעמַאב ךיא בָאה ןיבר םעד

 ךס ַא הניכש רעד ןגעוװ בָאה ךיא .הניכש יד םיא ףיוא טנייש סע יװ ןעז

 ךיא עז טציא רעבָא .זיא סָאד סָאװ טסּוװעג טשינ ןוא ןדייז ןיימ ןופ טרעהעג

 !סיוא טעז רע ןייש יו .סע

 ַא ,עלעדיימ סניבר םעד ןטרָאג ןיא טגיײצעגנָא ךָאנרעד רימ טָאה ןעמ

 טָא רימ טדער ןעמ ןעוו זַא ,טכַארטעג בָאה ךיא .עלעדיימ דנָאלב קיטכיל
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 דל עפ ס עטַאג אנהח

 ?ריא וצ ךיא םוק יװ רעבָא .ןעמונעג יז ךיא טלָאװ הלכ ַא רַאפ עלעדיימ סָאד

 ידכ ,קנַארק ךיז ךַאמ ךיא ןוא ,הלכ ַאזַא ןגירק וצ קידצ ַא ןייז ךָאד זומ ןעמ

 ךיא ןוא :ךעלדרעפ ןיא ןליּפש ךיז ליוו ךיא ןוא ;רדח ןיא ןייג וצ טשינ

 רָאג ךיא ןעק ױזַא יו .ךעלטעלב יד רעביא ׂשימ .,ןענעװַאד סָאד רעביא-רעּפיה

 ?לדיימ ַאזַא ןופ ןתח רעד ןייז ןגעוו ןטכַארט

 טָאה עטַאט ןיימ .,ריא ףיוא טקוקעג ןוא ,גנַאל ןענַאטשעג ױזַא ןיב ךיא

 .טרעהעג טשינ בָאה ךיא ןוא ןענעװַאד ןייג ןפורעג ךימ

 ןיימ טָאה -- ?עלעדיײמ סניבר םעד ךיוא ליפ ױזַא וטסקוק סָאװ --

 יןענעװַאד ןייג ףרַאד ןעמ --- ןפורעגסיוא עטַאט

 .ןענעװַאד ןעגנַאגעג ןוא טמעשרַאפ ךיז בָאה ךיא

 -רעביא טשינ בָאה ךיא .הנווכ סיורג טימ טנוװַאדעג לָאמ סָאד בָאה ךיא

 ןטימ ןעמיטשנייא לָאז יבר רעד זַא ,טָאג ןטעבעג בָאה ךיא .טרָאװ ַא טּפיהעג

 ,רדח ןיא ןציז גנַאל ןפרַאד טשינ לָאז ךיא רָאטקָאד

 שיט סניבר םייב

 ןוא עטַאט רעד ,ךיא .שיט סניבר םוצ ןעגנַאעג רימ ןענעז גָאטײב תבש

 רעד .רעצעלּפ ןּפַאכרַאפ וצ טּפוטשעג ךיז ןבָאה עלַא .םהרבא רעטעפ רעד

 -נלע ענייז טימ ךרוד ּפוטש ַא ןבעגעג ךיז ,ריבג ַא יו ,טָאה םהרבא רעטעפ

 ייב ןטלַאהעג עטַאט ןיימ טָאה ךימ .טנָארפ ןיא דלַאב ןעוועג זיא ןוא סנגיוב

 -סורַא ךיז בָאה ךיא .ןטניה ןופ ןעוועג זיא ןוא טּפוטשעג טשינ ךיז ,טנַאה רעד

 סנגיובנלע עניילק ייווצ עניימ טימ בָאה ןוא טנַאה סנטַאט ןיימ ןופ ןסירעג

 ,טימ רעד ןיא ןײרַא פוטש ַא ןבעגעג ךיז םידיסח עטסיימ יד יו טקנוּפ

 ןיילק ןעוועג ןיב ךיא) עלעגנַיי ןיילק ַא יו טקרעמַאב טָאה יבר רעד

 ךימ לָאז ןעמ זַא טַאהעג ארומ ךעלניישראוו טָאה רע .ךיז טּפוטש (ןסקַאװעג

 רימ וצ טגנערב; :םיאבג ענייז וצ ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ,ןקיטשרעד טשינ

 -עגנִיי סָאד ליוו יבר רעד, :ןָאטעג יירשעג ַא ןבָאה םיאבג יד *!עלעגנַיי סָאד

 יבר רעד .ןיבר םוצ ןגָארטעגוצ ןוא ןָאטעג ּפַאכ ַא ךימ ןבָאה םידיסח ."על

 :ןָאטעג גערפ ַא טָאה

 ?עלעגנִיי םעד ןופ עטַאט רעד זיא ּווװ ---

 *!עלעגנַיי םעד ןופ ןטַאט םעד ליוו יבר רעד, :יירשעג א ןרָאװעג זיא סע

 וליִפֲא ןוא ,טרעהעג יונעג טשינ ןוא ןטניה ןופ טעה ןעוועג זיא עטַאט ןיימ

 ןיימ .םיא טניימ ןעמ זַא ,טסוװעג טשינ רע טלָאװ ,טרעהעג טלָאװ רע ןעוו

 יירשעג ַא טָאה רע ןוא טרעהעג ןוא ןעזעג סעלַא טָאה רעבָא םהרבא רעטעכ

 :ןָאטעג

 !ךיד ליוו יבר רעד ,לאומש ---

18 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 סנגיובנלע יד טימ עטַאט ןיימ טָאה ,םיא ליוו יבר רעד זַא ,קידנרעהרעד

 .ןיבר ןבעל ןענַאטשעג דלַאב זיא ןוא םידיסח רָאּפ ַא ןפרָאװעגמוא טשינ רעיש

 .ןטַאט ןיימ וצ טגָאזעג יבר רעד טָאה --- ,עלעגנַיי ליֹוװ ַא טָאה ריא ---

 ,דיסח רעטלַא ןַא רעניימ ןייז טעוװ רע

 טָאה םהרבא רעטעפ ןיימ .רעשל ןיא ןעוועג זיא דיירפ סנטַאט ןיימ

 טָאה ,שיט ןופ ןעגנַאגעג םײהַא ןענעז רימ ןעוו .תחנ ןופ טלכיימשעג ךיוא

 ריד טימ ךיז ליוו ךיא ,לאומש,, :ןטַאט ןיימ וצ טגָאזעג םהרבא רעטעפ ןיימ

 ליֹוװ ַא טָאה ריא; :טגָאז יבר רעד ןעוו טניימ'ס סָאװ טסיײיוװ וד .ןייז ךדשמ

 ןיב ךיא .דניק ןדעי ןגעוו רעטרעוװ עכלעזַא טשינ טגָאז יבר רעד ."עלעגניי

 ירַאפ ַא יבר רעד טסָאק ךימ .ןיז ייווצ עניימ טימ ןיבר םוצ ןעמוקעג טּפָא

 טשינ וליפַא יז טָאה רע ?ייז ןגעוו טגָאזעג סעּפע ןעד רע טָאה ,ונ ,ןגעמ

 רע טָאה םיא ןוא ,"סעבָאלשז, ,ןטשינרָאג ןענעז ייז לייוו ,טקוקעגנָא קיטכיר

 ?!ץלָאטש ןליפ ךיז טספרַאד וד ,לאומש .ךיז וצ ןעגנערבוצ ןסייהעג

 רעבָא .םיא טימ ץלַאטש ךיפ ליפ ךיא --- עטַאט ןיימ טגָאז --- ,תמא --

 ,רדח ןיא גנַאל ןציז טשינ לָאז רע זַא ,ליוו רָאטקָאד רעד

 טגָאזעג רעטעפ רעד טָאה --- ,רָאטקָאד םעד דרע רעד ןיא טָאה ןעמ ---

 סָאװ ןרעה ןיוש טסעװ וד .ןענרעל ןוא ןציז טכַאנ ןוא גָאט ףרַאד דניק ַאזַא --

 .ןגָאז טעו יבר רעד
 רימ לָאז ןיבר םייב גלָאפרעד ןיימ זַא ,ןקערש ןבױהעגנָא ךיז בָאה ךיא

 ,טכַאנ ןוא גָאט ןענרעל ןוא ןציז ןסייה רימ טעװ רע .םָאקָאב ןלַאפסיױא טשינ

 ןגעוו םיא טלייצרעד עטַאט רעד .ןיבר םייב ךיז ןעוװַארּפ רימ ,טכַאנ תבש

 ןבעגעג לָאמַא רימ טָאה ,ןיבמ ַא ,ליכשמ ַא דִיי ַא ,גרעבזניג המלש יװ םעד

 םוק ןוא גָאטרַאפ ןײרַא רדח ןיא ייג ךיא זַא ;טוג ךיז ןרעל ךיא לייוו ,ּפינק ַא

 ןוא טײקנַארק ןיימ ןגעוו ךיוא םיא טלייצרעד רע .טכַאנ רעד ףיוא םייהַא

 העש יירד יו רעמ טשינ רדח ןיא ןציז רימ טסייה סָאװ ,רָאטקָאד םעד ןגעוו

 ,טפול רעד ףיוא ךס ַא ןייז ןוא גָאט ַא

 :טגערפעג ןוא טכַארטַאב ךימ טָאה יבר רעד

 ?ייװ ריד טוט ּוװ ---
 ךָאד טעװ יבר רעד .ןיבר ןרַאפ ןגיל ַא ןגָאז וצ טַאהעג ארומ בָאה ךיא

 .תמא םעד טשינ גָאז ךיא זַא ,ןענעקרעד אמתסמ

 ,טגָאזעג ךיא בָאה .יײװ טשינ רָאג טוט רימ ---

 טָאה --- ,ייוו טשינ רָאג םיא טוט ,יבר רעקילייה ,ךייא טעז רע ןעוו ---

 ייו טוט םיא זַא ,ךיז רע טגָאלקַאב לָאמעלַא רעבָא .טגָאזעג עטַאט רעד

 .טייז עקניל יד

 :טגָאזעג ןוא טכַארטַאב לָאמַא ךָאנ ךימ טָאה יבר רעד
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 טָאג ןוא רָאטקָאד םעד טגלָאפ .טפול ףרַאד רע .סַאלב סיוא טעז רע --
 !ןפלעה טעוו

 טָאה יבר רעד סָאװ טלייצרעד ןוא ןעמוקעגמײהַא זיא עטַאט ןיימ ןעוו
 טשינ ןעוועג זיא עדייז ןיימ .ןדירפוצ קרַאטש ןעוועג עמַאמ ןיימ זיא ,טגָאזעג
 ךעלקילג ןעוועג רעבָא זיא רע .רָאטקָאד ןטימ טלַאה יבר רעד סָאװ ,ןדירפוצ
 ןַא ןייז לעװ ךיא ןוא לגנִיי ליֹוװ ַא ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג טָאה יבר רעד סָאװ
 ,דיסח רעטלַא

 רע לָאז ,ןיבר םוצ טפָא םיא םענ -- טגָאזעג רע טָאה -- ,לאומש --
 ַא ,טרָאװ םייב ןיבר םעד טלַאה .עקיטנייה יד יו ןייז ןוא ןרעו עילַאק טשינ
 !ןייז רע לָאז דיסח

 ,רדח ןיא ןדנוטש רעקינייװ ןסעזעג ןָא ןַאד ןופ ןיב ךיא
 בָאה ,יבר רעד .ןיבר רעצינלימ ןופ דיסח רעסיורג ַא ןרָאװעג ןיב ךיא

 ןופ דייל ךיא זַא רָאנ ,קנַארק טשינ ןיב ךיא זַא ,ןעזעג טָאה ,טכַארטעג ךיא
 טריזיטַאּפמיס טָאה רע ,רדח ןיא טרַאּפשרַאפ גנַאל ױזַא ץיז ךיא סָאװ םעד
 רַאפ סָאװ .טעװעטַארעג ךימ טָאה רע .ןסיורד םוצ טיצ ךימ סָאװ ,רימ טימ
 ' !זיא סָאד יבר רעסיורג ַא

 ,עלעשריה רבח ןיימ רַאפ טיורטרַאפ ךיז ןעמעלַא םעד ןגעוו בָאה ךיא
 רעקינייװ סָאװ ןעמוק ןוא *ןעקנערק? ןביוהעגנָא הצע ןיימ ףיוא טָאה רע ןוא |

 .ןײרַא רדח ןיא
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 תוריוג

 *ךרבש ימ, םעד הנווכ טימ ןגָאז תבש ןדעי ןעמ טגעלפ לטעטש ןיימ ןיא

 זיא עיצילַאג סָאװ ךעלקילג טליפעג ךיז טָאה ןעמ .ףעזָאי ץנַארפ רעזייק רַאפ

 ןעמ ןעמעוו ,ףעזָאי ץנַארפ רעזייק זיא רעשרעה ריא ןוא ךיירטסע ןופ לייט ַא

 טייצ ןופ ןגעלפ ןגעווטסעדנופ .ןדִיי ןופ טניירפ ןסיורג ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה

 ץנַארפ רעזייק ןופ ןעמוקעג טשינ זיא סָאד רעֹבָא .תוריזג ןעמוקסורַא טייצ וצ

 ,טכַאמ רעשילוּפ רעד ןופ רָאנ ,ףעזָאי

 רעטסיימרעגריב רעד ,קיציא ףלָאװ 'ר

 'ר ןעוועג זיא רעטסיימרעגריב ריא סָאװ ,לזמ טַאהעג טָאה לטעטש ןיימ

 לָאמנייא טשינ טָאה רע .דיסח רעצינשזיוו ַא ןוא דִיי רעמורפ ַא ,קיציא ףלָאװ

 טָאה רעטסיימרעגריב רעד ןעוו .תוריזג עטסרעוװש יד ןופ טעװעטַארעגסױרַא

 טָאה ,ןפלעה ןלעװ טשינ םיא ןוא םענייא טימ ןענעכערּפָא טלָאװעג לָאמַא ךיז

 ןוא רעצינשזיוו ןרַאפ ןגָאלקרַאפ םיא טעװ ןעמ זַא ,טעשַארטסעג םיא ןעמ

 .טקריוועג טָאה סָאד

 לטעטש ןיימ ןופ ןדִיי יד ןפָארטעג קרַאטש טָאה סָאװ תוריזג יד ןופ ענייא

 עשידִיי עלַא .ןטפעשעג יד ןפָא ןטלַאה טשינ קיטנוז רָאט ןעמ זַא ,ןעוועג זיא

 -רַאפ ןטלַאה ייז ןענעק יו טנייה .טכַאמרַאפ ןעועג תבש ןענעז ןטפעשעג

 רעייז טרירעגנָא טָאה סָאד ?ךָאװ רעד ןיא געט ייווצ ןטפעשעג ערעייז ןסָאלש

 | ןײרַא ןייב ןיא זיב הסנרפ

 רעד זיא םיא ייב ,ןטַאט ןיימ ןפָארטעג לעיצעּפס טָאה הריזג יד טָא

 קיטנוז ןענעז םירעיוּפ יד .הסנרּפ רַאפ גָאט רעקיטכיוו רָאג ַא ןעוועג קיטנוז

 -עגנײרַא ןיוש ךיז ייז ןבָאה ,רעטסיולק ןיא ןייג וצ רעפרעד יד ןופ ןעמוקעג

 ַא ןבָאה גָאט םעד טגעלפ עטַאט ןיימ .שובלמ ַא ןפיוק וצ זדנוא וצ טּפָאּכ

 ,טָאה ,ןעמוקעגניײרַא זיא סָאװ רעיוּפ רעדעי .שיט ןפיוא ןפנָארב שַאלפ עסיורג

 ַא ןסיגוצנָא ךיז טכער סָאד טַאהעג ,טפיוקעג סעּפע טָאה רע רעדייא ר

 טָאה ,טפיוקעג סעּפע טָאה רע יו םעדכָאנ ,םייחל ןעקנירט ןוא ןפנָארב לזע

 .ןפנָארב לזעלג טייווצ ַא ןבעגעג םיא ןעמ

 -עגסױרַא ,יירעגנערבסיוא ןַא זיא סָאד זַא ,טקנעדעג טָאה עמַאמ ןיימ

 ןפיוק ןַאד ןעייג ןוא םייחל ַא ןכַאמ ןײרַא ןעמוק םירעיוּפ ךס ַא .טלעג ןפרָאװ

 .טגָאזעג יז טָאה ,שרעדנַא ץעגרע

 ןעמוק םירעױּפ ךס ַא .תמא זיא סָאד זַא ,ןבעגעגוצ טָאה עטַאט ןיימ
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 דל 9 פ ס ע טָאג אנ ח

 ךיוא ןַארַאפ ןענעז סע רעבָא .ןפנָארב ןעקנירט וצ רָאנ ,ןפיוק טשינ עקַאט
 ייז ןלעװ ,םייחל ַא ןכַאמ ייז יו םעדכָאנ סָאװ ,ןרעטקַארַאכ ענייפ ,םירעױּפ
 עטַאט ןיימ טָאה ,ךיז טלָאצַאב סָאד ןוא .ןפיוק טשינ שרעדנַא ץעגרע ןיוש
 ,טגָאזעג

 ַא טימ ןריפ ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,ןטַאט ןטימ ןטלַאהעג טָאה עדייז ןיימ
 יב ,םימה ינּפ לע ךמחל חלש; קוסּפ םעד טריטיצ טָאה רע .טנַאה רעטיירב
 רעד טימ סע טסעוװ וד ,רעסַאװ ןפיוא טיורב ןייד קיש) "ונאצמת םימיה בורב
 .(ןעניפעג טייצ

 סמענייק וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז ןגָארּפ עכלעזַא ןיא טָאה עטַאט ןיימ
 זיא גנַאפנָא ןיא .טריטקיד םיא טָאה לכש ןייז יו טלדנַאהעג טָאה רע .תוצע
 ןעקנירט וצ םירעוּפ ךס ַא ןעמוקעג ןענעז סע .לַאפכרוד ַא ןעוװעג ןַאלּפ ןייז
 -עג טָאה עטַאט ןיימ רעבָא .טפיוקעג טשינ טָאה ייז ןופ רענייק ןוא ,ןפנָארב
 ןבָאה ףרַאד ןעמ .טקיטומטנַא טשינ ןכַאז עכלעזַא ןופ טרעוװ רע זַא ,טגָאז
 רעסיורג ַא ןרעוו טפנוקוצ רעד ןיא טעװ ןַאלּפ ןייז זַא ,רעכיז זיא רע ..דלודעג
 ןעמוק ןלעװ טסיזמוא ןפנָארב ןעקנורטעג ןבָאה סָאװ םירעױוּפ יד .גלָאפרעד
 קיטנוז ןכַאמרַאפ ןופ הריזג יד ןעמוקעג זיא גנילצולּפ רעבָא .ןפיוק רעטעּפש

 ,טלפייווצרַאפ רעייז ןרָאװעג ןופרעד זיא רע ןוא ןטפעשעג יד

 לקיטש ַא ןעוועג זיא רע ןעמעוו ייב ,רעטסיימרעגריב םוצ קעװַא זיא רע
 ,רדח ןייא ןיא ןעלעשרעה ןייז טימ ייג ךיא לייוו ,רימ בילוצ בושזו

 טוט סָאװ --- טגָאזעג םיא וצ עטַאט ןיימ טָאה --- קיציא ףלָאװ 'ר ---
 ,טָארקנַאב ןכַאמ ךימ טעװ ץעזעג סָאד טָא ?ןעמ

 ,טגָאזעג רעטסיימרעגריב רעד טָאה --- טשינרָאג זיא'ס --

 טָא --- טהנעטעג עטַאט ןיימ טָאה --- ,טׂשינרָאג זיא'ס טסייה סָאװ ---

 סָאװ .טפעשעג סָאד טכַאמרַאפ ןטלַאה ןיוש ךיא ףרַאד קיטנוז ןקידנעמוק
 ?ןָאט ךיא לָאז

 "עג סעּפע ריד טעװ סע ביוא ןוא בלעוועג ןייד ןפָא קיטנוז טלַאה ---

 ןוא טגָאזעג רעטסיימרעגריב רעד טָאה --- ,רימ וצ תונעט ןבָאה וטסעוװ ןעש

 ןגעו טגערפעגסיוא ןטַאט ןיימ ןוא םעד ןגעוו ןדייר ןזָאלעג טשינ ןיוש רעמ

 .ןעמעלַא טימ טשינ ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,טרעהעג טָאה רע .רימ

 ןגעוו ןענַאמרעד טלָאװעג סעּפע ךָאנ ןייג םייהַא ןרַאפ טָאה עטַאט ןיימ

 --- ןכָאז עכלעזַא ןגעוו --- .ןדייר ןזָאלעג טשינ םיא טָאה רע רעבָא .הריזג רעד

 .רעקינייו סָאװ ןדייר וצ רעסעב זיא -- טגָאזעג רע טָאה

 -גסיוו טשינ טכַאמעג ךיז עטַאט ןיימ טָאה קיטנוז ןעמוקעג זיא'ס ןעוו

 ארומ ןבָאה ערעדנַא .טפעשעג סָאד ןפָא ןטלַאהעג ןוא ץעזעג םעד ןגעוו קיד
 ,ןסָאלשרַאפ רעבלעוועג ערעייז ןטלַאהעג ןוא טַאהעג
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 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןוא רַאדנַאשז ַא ןעמוקעגנירַא זיא העש ןייק טרעיודעג טשינ טָאה סע

 -עגנָא םיא טָאה ,רעפטנע ןַא טָאטשנא ,עטַאט ןיימ .תוישק ןגערפ ןעמונעג

 "נַאשז רעד !םייחל ַא רעירפ טכַאמ --- :טגָאזעג ןוא ןפנָארב לזעלג ַא ןסָאג

 רעד .טנוזעג ןייז לָאז רע ןטַאט ןיימ ןשטנּוװעג ,םייחל ןעקנורטעג טָאה רַאד

 רעד .ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןענָארק רָאּפ ַא טּפטטשעגנײרַא םיא טָאה עטַאט

 יקעװַא זיא ןוא ,ןגַארפ ןייק טלעטשעג טשינ רעמ ןיוש טָאה רַאדנַאשז

 -נַאשז "רעטונג; ַא זיא רע זַא ,ןרָאװעג ריֹוועג דלַאב זיא לטעטש סָאד

 ןטפעשעג עלַא ןיוש ןענעז קיטנוז ןקידנעמוק .ןײרַא *די, ןיא טמענ רע .רָאד

 .ןפָא ןעוועג

 הריזג ַא ךָאנ

 סע .הריזג ערעווש רָאג ַא .הריזג ַא ךָאנ ןעמוקעגסױרַא ךָאנרעד זיא סע

 רעשילױּפ רעד ןיא ןייג ןזומ רעדניק עשידִיי עלַא זַא ,ץעזעג ַא סױרַא זיא

 ןָא לוש ןיא ןציז ןזומ ןלעו ךעלגניי עשידַיי זַא ,טניימעג טָאה סָאד .עלָאקש

 ןייג ןגעמ ךעלדיימ .טגרָאזעג טשינ ךיז ןעמ טָאה ךעלדיימ יד ןגעוו .ןעלטיה

 יד ןוא םיצקש טימ ןרבח ןפרַאד ךיז ןלעװ ייז !םירוחב רעבָא ,ןעלטיה ןָא

 ןלעװ ךעלגנִיי עשידִיי יד .תואיּפ עשידִיי יד ןופ ןכַאל ןלעװ ךעלגנִיי עשַייוג

 סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב זיא סע .תואיּפ יד ןרעשרעטנוא ךיז ןוא ןעמעׂש ךיז

 .עפָארטסַאטַאק עסיורג ַא

 :טגערפעג ןוא רעטסיימרעגריב םוצ קעװַא זיא עטַאט ןיימ

 ?ןייז טעװ סָאװ ,קיציא ףלָאװ 'ר ---

 ךיז טגרָאז ןײלַא רע זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה רעטסיימרעגריב רעד

 ןיא ןפור םיא טעװ ןעמ סָאװ ןוז ַא ךיוא ךָאד טָאה רע .םעד רַאפ קרַאטש

 .עלָאקש רעשיליוּפ רעד

 ןיוש םיא טעװ ריא ,גרָאז עניילק ַא ךיא בָאה ןעלעשרעה רעייא ןגעוו ---

 עטַאט ןיימ טָאה -- ?רוחב ןיימ טימ ןייז טעװ סָאװ רעבָא .ןעײרדסױרַא

 ,טגָאזעג

 רעטסיימרעגריב רעד רעבָא .ןגָאז טלָאװעג סעּפע ךָאנ טָאה עטַאט ןיימ

 :טגָאזעג ןוא דייר יד ןגָאלשעגרעביא םיא טָאה

 .רעקינייװ סָאװ ןעמ טדער ןכַאז עכלעזַא ןגעוו ---

 ןַאמײצילָאּפ רעד הנוי השמ

 .הני השמ ןעמָאנ ןטימ ,ןַאמײצילָאּפ ַא טַאהעג טָאה לטעטש רעזדנוא

 תבש .דיסח רעצינשזיוו ַא ןעװעג זיא ןוא דרָאב עטיירב ַא טַאהעג טָאה רע
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 דר לצפ ס עטָאג אנהח

 טוג ןעוועג זיא רע .דרעוװש ַא טימ למיירטש ַא ןיא ןָאטעגנָא ןייג רע טגעלפ
 רעבָא זיא רע .דרעווש ןייז טימ ןליּפש ךיז ןזָאלעג ייז טָאה רע .רעדניק וצ
 לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג טָאה רע .ןשטנעמ ערעטלע יד וצ גנערטש ןעוועג
 ןייק רעבָא .ןצעזעג יד ןטיה ןוא ףעזָאי ץנַארפ רעזייק ןופ ןטָאירטַאּפ ןייז
 ןיא טּפטטשעגנײרַא סעּפע םיא טָאה ןעמ ןעוו .ןעוועג טשינ רע זיא רעטכעלש
 .ןעגנודעג טשינ ךיז ןוא ןעמונעג רע טָאה ןיײרַא "די, רעד

 רעד ןיא ןייג טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ ,ךָאװ יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו
 ןטַאט ןיימ טָאה ,זדנוא וצ הנוי הׂשמ ןעמוקעגניירַא זיא עלָאקׂש רעשיליוּפ
 ,לוש ןיא ןקיש ךימ לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,ריּפַאּפ ַא טגנַאלרעד
 .שיט םוצ ןפנָארב טלעטשעג ןוא טגײלעגקעװַא ריּפַאּפ סָאד טָאה עטַאט ןיימ
 ,םייחל ןעקנורטעג טָאה ןעמ ןוא לדורטש טכַארבעג טָאה עמַאמ ןיימ

 ױיא, -- ףהנוי הׂשמ וצ טגָאזעג םייחל קידנעקנירט טָאה עטַאט ןיימ
 ."תובוט ןדִיי דימת ןָאט ןוא ןיבר םוצ טּפָא ןרָאפ ,טנוזעג ןייז טלָאז

 .ןענַארק רָאּפ ַא טּפוטשעגנײרַא עטַאט ןיימ םיא טָאה םייחל קידנעקנירט
 ןגײלנײרַא ,ןבעג סעּפע םיא טגעלפ ןעמ ןעוו ,הנוי השמ טגעלפ ךעלנייוועג
 ןוא טלייצעגרעביא רע טָאה לָאמ סָאד רעבָא .טלייצעג טשינ ענעשעק ןיא
 ,קינייוװ זיא'ס זַא ,טגָאזעג

 .עטַאט רעד םיא טגערפ --- !סָאװרַאפ ---

 .ךַאז עטכייל ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה הנוי השמ
 רעווש ןעמוקעגנָא זיא סע .ןקעלק ןוא ןקעמ רעכיב-לוש יד ןיא ףרַאד ןעמ ---
 סָאד לָאז רע רָאטקעריד-לוש םייב טלעוּפעג טָאה רעטסיימרעגריב רעד זיב
 ףלָאװ 'ר ןוא ךיא ,רימ ןבָאה טנייה .קלח ַא ןבעג רַאפרעד טיא זומ ןעמ .ןָאט
 רָאג ןעמ לָאז ,םידמלמ ייב לעיעצּפס ,טײלעמערָא יד ייב זַא ,ןסָאלׂשַאב קיציא
 םעד ץוח ַא ,םענייא ןדעי רַאפ ןלָאצַאב ןעמ זומ רָאטקעריד םעד .ןעמענ טשינ
 -רַאפ ,רוכיש רעסיורג ַא זיא רע .ןפנָארב רעשעלפ רָאּפ ַא ךָאנ רע טרעדָאפ
 ,טרעלקרעד הנוי השמ טָאה ,רעמ ןעמענ ףרַאד ךיא זַא ,סיורָאפ ןיוש ריא טייטש

 -רעד סעּפע םיא ןוא הנעט עטכערעג ןייַז טנעקרענא טָאה עטַאט ןיימ
 רעד ןיא ןייג ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב ךיא ןיב טנעמָאמ םעד ןיא ןוא ,טגייל
 .עלָאקש רעׂשילױּפ

 רערעל רעשטייד ןיימ

 ןענרעל ןָא ךיז טבייה רע זַא ,עלעשריה רבח ןיימ רימ טעדלעמ לָאמנייא
 ןעגעק זומ ,ךיירטסע ןיא טבעל סָאװ ,דִיי ַא זַא ,טגָאז עטַאט ןייז .שטייד
 .רעיַאמ רערעל ןשטייד םייב ןענרעל טעװ רע ןוא ,שטייד

 טשינ ךס ןייק טָאה עטַאט ןיימ ןוא ןטַאט ןיימ טלייצרעד סָאד בָאה ךיא
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 רע זַא ,ןעגנודַאב םיא טימ ךיז ןוא ןרעיַאמ וצ ןפָאלעגועבירַא זיא ,טרעלקעג

 .שטייד ןענרעל ךימ לָאז

 לטעטש ןיא טײלעמערָא עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רערעל ריאמ
 ,םידיסח יד ןופ טכַאלעג טָאה רע .סרוקיּפא רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא ןוא
 ןסייוו סָאװ ,םידמלמ יד טכַאלעגסױא ךיוא טָאה רע ,םיתפומ ןיא ןביילג סָאװ
 זַאע ,טגָאזעג רע טָאה ,ץנוק ַא ןזייוו ייז .רעדניק טימ ןענרעל וצ יװ טשינ
 ."ץנוק ַא זיא סָאד ,טשינרָאג ןעק ןעמ ןוא גנַאלנרָאי ייז ייב טנרעל ןעמ

 ןריאמ טימ טכַאמעגּפָא ןיוש טָאה רע זַא ,טלייצרעד טָאה עטַאט ןיימ ןעוו
 זיא סנטשרע, .ןדירפוצ ןעוועג טשינ עדייז ןיימ זיא שטייד ןענרעל וצ ךימ
 טלָאמעד ןיב ךיא) טגָאזעג רע טָאה ,"שטייד ןענרעל וצ םיא רַאפ ירפ וצ ךָאנ
 ןענרעלנָא טוג ךיז ,הווצמ רב ןרעװ רעִירפ רע לָאז; ,(רָאי ףלע ןעוועג טלַא
 ןלעפעג טשינ ךיוא זיא םיא ."ןטַאש טשינ שטייד סָאד םיא טעװ ,הרות טימ
 ,טרעפטנעעג םיא טָאה עטַאט ןיימ ,דיסח ןייק טשינ זיא רע לייוו ,רערעל רעד
 טקנוּפ דיסח ַא ןייז לָאז רע זַא ,ןרעדָאפ טשינ ןעמ ףרַאד רערעל ַא ןופ זַא
 רָאטקָאד רעד זַא ,זיא רקיע רעד .רָאטקָאד ַא ןופ טשינ סָאד טרעדָאפ ןעמ יו
 לָאז רע זַא ,רקיע רעד זיא רערעל ןשטייד ַא ייב .קנערק ַא ןייטשרַאפ לָאז

 .רע ןעק שטייד זַא ,טגָאז ןעמ ןוא שטייד ןשנעק

 שיט ןפיוא .ירפ קיטיירפ ַא ןיא ןעוועג זיא עיצקעל עשטייד עטשרע ןיימ

 טָאה ,הבדנ ַא ךָאנ ןַאמערָא ןַא ןעמוקעגנײרַא זיא סע .שטעליוק ַא ןגעלעג זיא

 טשער רימ טיג --- :טגָאזעג םיא ןוא שטעליוק םעד ןזיוועג םיא רערעל רעד
 !שטעליוק ַא ןופ

 .טכַאלעג טָאה ןַאמערָא רעד ךיוא .טכַאלעצ ךיז ןבָאה עלַא
 ,ןיבר םוצ ןרָאפ טפָא געלפ ךיא לייוו ,עליבר סָאד ןפורעג רע טָאה ךימ
 ןיז ייוצ טַאהעג הנוי ןעמָאנ ןטימ טחוׂש רעד טָאה לטעטש ןיימ ןיא

 ,ארמג גָאט ןצנַאג ַא טנרעלעג ןוא רעמורפ ַא ןעוועג רע זיא ,המלׂש; רענייא
 טנװַאדעג טשינ רָאג טָאה ןוא רזעילא ןסייהעג טָאה רענייז ןוז דעטייווצ רעד
 יש, :טגָאזעג םעד ןגעו טָאה רערעל ריאמ .ךעלכיב-הלכשה טנעיילעג ןוא
 רעמורפ ַא רענייא :ןיז ייווצ טָאה הנוי ."תאטח דחאו הלוע דחא ,הנוי ינב
 ,רעקידניז ַא רעטייווצ רעד ןוא

 ןיימ טָאה ,ץיו םעד טלייצרעדרעביא ןוא ןעמוקעג םייהַא ןיב ךיא ןעוו
 סױרַא ןיוש םיא ּפַאכ ,עילַאק םיא טכַאמ רערעל רעד; -- :ןעירשעג עדייז
 ."רערעל םעד ןופ

 עטַאט רעד טָאה --- ,שטייד לסיבַא ןענרעלסיוא רעירפ ךיז רע לָאז ---
 =+ .שטייד ןענעק זומ דִיי ַא .תולג ןיא ןענעז רימ ,טגָאזעג



 דל עפ ס עט ָאג אבנ ח

 ריבג ןטסערג םעד טימ ףמַאק ַא ריפ ךיא

 טָאה ענייא .ןזיולק רעװָאקטרָאשט ייווצ טַאהעג טָאה לטעטש רעזדנוא

 עדייב טלײטעגּפָא טָאה רָאדירָאק ַא .עיינ יד ענייא ןוא עטלַא יד ןפורעג ןעמ

 .ןזיולק

 ךיא .זיולק רעיינ רעד ןיא טנװַאדעג ןבָאה ןטַאט ןיימ טימ ןעמַאזוצ ךיא

 ןרָאװעג דימ ןיב ךיא .ןענעװַאד ןטימ ןיא לסיבַא ןדייר וצ טַאהעג ביל בָאה

 ןענעז זיולק ןיימ ןיא רעבָא .ןזח םעד ןרעה רעדָא דנַאנַאכָאנ ןענעװַאד ןופ

 .סעומש ַא ןּפַאכ ןענעק לָאז ןעמ עכלעוו טימ ,םירוחב עכלעזַא ןעוועג טשינ

 זיב תואיּפ טַאהעג רע טָאה ,ןרָאי עניימ ןיא רוחב ןייא זיולב ןעוועג זיא סש

 רֶע .רעהפיוא ןַא ןָא טלקָאשעג ךיז ןוא לוק ַא ףיוא טנװַאדעג ןוא ינק יד וצ

 ,טדערעג וליּפַא טלָאװ רע ןעוו ןוא ,טדערעג טשינ ןענעװַאד ןטימ ןיא טלָאװ

 טָאה ךעלמירפס עשיערבעה ןייק ,ןדייר וצ םיא טימ סָאװ ןגעוו ןעוועג טשינ זיא

 רעװַָאקטרָאשט רעטלַא רעד ןיא ןּפַאכנײרַא ךיז ךיא געלפ .טנעיילעג טשינ רע

 -רָאפ זיא סעומש רעזדנוא ,םירוחב עכעלטע טימ סעומש ַא טּפַאכעג ןוא זיולק

 ,עבורה רעד ייב ,טייז ןיא ןעמוקעג

 ,לטעטש ןופ ריבג רעטסערג רעד טנוװַאדעג טָאה זיולק רעבלעז רעד ןיא

 עכייר עלַא יו ןוא ,רענָאילימ ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ .הירמש 'ר

 ןעמ .ץרא-ךרד סיורג טַאהעג םיא רַאפ ןוא טָאהעג ביל טשינ םיא ןעמ טָאה

 ןייז זַא ,טגָאזעג םיא ףיוא טָאה ןעמ .ןגרַאק רעייז ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה

 ייב .ןסע םוצ ךיז טמענ טסניד יד סָאװ ,טיורב ךעלקיטש יד ךָאנ טלייצ בייוו

 עדעי ןשָארג א ךָאנ ןגירק רַאפ קיירטש ַא טריפעג םותי רעמורק ַא טָאה םיא

 ,ןעוועג זיא ףור רעד .ןעמונעג טשינ רָאג ןכָאװ רָאּפ ַא טָאה םותי רעד .ךָאװ

 ,ןבעגרעטנוא טזומעג ךיז טָאה רע .ןריולרַאפ קיירטש םעד טָאה םותי רעד זַא

 'ונעג טשינ טָאה רע סָאװ סנשָארג יד ןגירקקירוצ טנעקעג טשינ וליפַא ןוא

 ,טייצ ןכָאװ רָאּפ ַא ןעמ

 -עגוצ םיא ןעמ טָאה תונורסח סריבג םעד ןגעוו ןדייר טגעלפ ןעמ ןעוו

 ךס א ,ךס ַא םיא טסָאק רעװָאקטרָאשט רעד זַא ,הלעמ עסיורג ןייא ןבעג

 ןפלָאהעג ךס ַא םיא טָאה רעװָאקטרָאשט רעד זַא ,טביולגעג טָאה רע .טלעג

 רע ןוא טקילגַאב רע טָאה ןיבר ןופ תוצע יד ךרוד .ןטפעשעג עטוג ןכַאמ וצ
 .ןבעגעג טשינ טלעג ןייק רע טָאה טסיזמוא .רַאפרעד טלָאצַאב םיא טָאה

 ֹוצ עסַאק םידסח תלימג ַא טַאהעג טָאה ,הרׂש היח ,בייוו סריבג םעד

 טלייצרעד ןעמ יו רעבָא .טנעצָארּפ ןָא עמערָא וצ טלעג סעמוס עניילק ןעייל

 "עג סע טָאה רע זיב םָאקָאב ןלַאפסױא דסח תלימג רעד ןַאמערָא ןַא טגעלפ

 טשינ ןוא חוטב ַא זיא רע זַא ,ןגייצרעביא רעירפ טזומעג טָאה רע .ןגָארק

 ,דיסח ַא ןֹוא רעמורפ ַא ןייז טפרַאדעג וצרעד ךָאנ טָאה ןוא רעגנערבסיוא ןייק
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 רענעי שטָאכ לָאמ ייווצ םענייא ייב טנָאמ יז זַא ,ןגָאז ריא ןגעוו טגעלפ ןעמ

 יז טָאה םידסח תלימג יד רַאפ גנוטלַאהכוב ןייק .ןבעגעגּפָא גנַאל ןיוש טָאה

 רענעי ןעוו ןבירשעגנָא טָאה יז ּוװ ,עלעכיב ַא טַאהעג טָאה יז .טריפעג טשינ
 יז טָאה לָאמַא .ןבעגעגּפָא טָאה רענעי ןעוו ,טקעמעגסיוא ןוא ןעילעג טָאה

 ייב זיא עלעכיב ריא .לָאמַאכָאנ טנָאמעג םענעי ייב ןוא ןקעמוצסיוא ןסעגרַאפ

 זיא ןַאמ ריא .ןַאמערָא ןַא ןופ תועובש יד יו רעמ טבײלגַאב ןעוועג ריא

 ןָאט וצ ןבָאה וטספרַאד סָאװ; .עסַאק םידסח תלימג סבייוו ןייז ןגעק ןעוועג

 יז .טגלָאפעג טשינ םיא טָאה יז רעבָא .ןעירשעג רע טָאה -- ??םינצבק טימ

 ריא ןיא ןבעל טשינ ,הווצמ ענעגייא ןַא ןבָאה ,טגָאזעג יז טָאה ,טלָאװעג טָאה

 .ןלעפעג טשינ קרַאטש טײקיגנעהּפָאמוא ריא זיא םיא .תוכז סנַאמ

 ןיא ןדייר םירוחב סָאװ ןלעפעג טשינ קרַאטש זיא ריבג םעד טָא ןוא

 :ןָאט יירׂשעג ַא טנַאװ חרזמ ןיא ץַאלּפ ןייז ןופ טגעלפ רע .ןענעװַאד ןטימ

 ,רימ ןבָאה טדערעג רעבָא ,רעליטש טדערעג רימ ןבָאה ?!ליטש ןייז לָאז;

 םירוחב יד ןענעז סע רעװ ןעז עבורה רעד וצ ןעמוקעגוצ רע זיא לָאמניײא

 ַא ןיב ךיא זַא ,טקרעמַאב טָאה רע .טנעקעג ןעמעלַא טָאה רע .ןדייר סָאװ

 םייב ןעמונעגנָא -ימ טָאה רע ,זיולק רעטייווצ ַא ןיא ןװַאד סָאװ ,רעדמערפ

 *!ָאד טשינ .,זיולק ןייד ןיא דער וד, :טגָאזעג ןוא ןפרָאװעגסױרַא ,ץַאל

 סָאד טָאה םירוחב ערעדנַא יד .טקידײלַאב קרַאטש טליפעג ךיז בָאה ךיא

 ןיימ רעבָא בָאה ךיא ?ריבג ַאזַא ןגעק ןָאט ןעמ ןעק סָאװ רעבָא .ןסָארדרַאפ

 רעטלַא רעד ןיא ןעמוק רעדיװ געלפ ךיא .ןבעגפיוא טלָאװעג טשינ ףמַאק

 ךימ טָאה הירמש 'ר יו לענש ױזַא .ןעסומש ןבײהנָא ןוא זיולק רעװַָאקטרָאשט

 ןיב ךיא רעבָא ,טנַאװ-חרזמ רעד ןופ ןָאטיזָאל ַא ךיז רע טגעלפ טקרעמַאב

 יװ רעִירפ ריט טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןעוועג ןיב ןוא ןפָאלטנַא לענש ץילב

 רימ .תבש ןדעי לָאמ רָאּפ ַא ןָאטעג סָאד בָאה ךיא .רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא רע

 ןלעפעג קרַאטש ףמַאק ןיימ זיא םירוחב יד .זיומ ןוא ץַאק טליּפשעג ןבָאה

 ,ןרָאװעג

 ןעמוקנײרַא געלפ ךיא .עיגעטַארטס ןיימ טרעדנעעג ךיא בָאה לָאמנייא

 (הרשע הנומש גנַאל ןייטש טגעלפ רע) הרשע הנומש ןענַאטשעג זיא רע ןעוו

 זַא ,ןעזעג בָאה ךיא ןעוו .טייצ עגנַאל ַא םירוחב יד טימ טסעומשעג בָאה ךיא

 טייז רעטייוװצ רעד ףיוא ןעוװעג דלַאב ךיא ןיב הרשע הנומש סיוא טייג רע

 .ריט

 טָאה סָאװ ,רע .ןָאטעג ייוו קרַאטש ריבג םעד ןבָאה ןעגנולדנַאה עניימ

 טָאה רע ןוא ,ןרילרַאפ סואימ ױזַא לָאז ,לטעטש ןיא ןריפכרוד ץלַא טנעקעג

 ,ץרּפ המלש ,שמש םוצ ףליה ךָאנ טדנעוװעג ךיז
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 ד לע פ ס עטָאג אנהח

 שמש רעקיטכעמ רעד ,ץרּפ המלש

 יד ,ןזױלק רעװָאקטרָאשט עדייב ןופ שמש רעד ןעוועג זיא ץרּפ המלש

 ,זיולק רעיינ רעד ןיא טנװַאדעג טָאה ןײלַא רע .עיינ יד ןוא עטלַא

 ךייז ,לדרעב ץרוק ַא טַאהעג טָאה ןוא גיוא ןַא ףיוא דנילב ןעוועג זיא רע

 ;הלילח טשינ רעבָא ,ןייז טׂשינ ןיוש ןעק רעצריק סָאװ ץרוק ןעוועג זיא לדרעב

 -דרעב יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סע רָאנ ,ןריושעגרעטנוא סע טָאה רע לייוו

 טנשקעעגנייא ךיז ,ןצָארּפש ןביוהעגנָא טָאה סע ןעוו ,דלַאב טָאה סָאװ ,ךעל

 ןסקַאװפיוא טלָאװעג טשינ ןוא

 ןתירב עלַא ףיוא שמש רעד ןעוועג זיא ןוא םיתמ יד ןבָארגַאב טָאה רע

 טָאה רע ,תמ ןטימ ןסעזעג זיא רֹע .טדערעגּפָא זיא תויוול ןופ .תונותח ןוא

 שינ רענייק טָאה םיא ןָא .תמ םעד טגרָאזרַאפ טָאה רע ,תמ םעד ןגָארטעג

 ןרָאװעג ןבָארגַאב טשינ רענייק זיא םיא ןָא ןוא טַאהעג הנותח

 "עג ארומ ןבָאה רימ .טַאהעג ארומ םיא רַאפ ןבָאה ,רעדניק סלַא ,רימ

 .םיתמ רַאפ סרעדנוזַאב ןוא םלוע-תיב ןרַאפ ,טנעוו יד ףיוא סנטָאש רַאפ טַאה

 "עג ארומ ךיוא ןבָאה סעמַאמ ערעזדנוא רָאנ ,ןײלַא רימ רָאנ טשינ ןוא

 רעדָא ןכש ַא ןעוו .תמ ַא רַאפ ןקָארשעג ךיז ןוא טכַאניײב ןיילַא ןייג וצ טַאה

 -סױרַא טַאהעג ארומ טייצ ךָאװ ַא סעמַאמ יד ןבָאה ןברָאטשעג זיא הנכש ַא

 .סַאג ןיא ןייגוצ

 טשינ ןייז רַאפ ,טייקשידלעה ןייז רַאפ טרעדנוװַאב שמש םעד ןבָאה רימ

 ,םיתמ רַאפ ןבָאה ארומ

 םורַא ךיז טיירד סָאװ ןשטנעמ ַא רַאפ ןבָאה ארומ טשינ ןעמ לָאז יוװ ןוא

 ?טשינ םיא ןעּפעשט םיתמ יד ןוא םיתמ רעטיול ןשיווצ םלוע-תיב ןפיוא

 ןענעז םיתמ יד זַא ,טהנעטעגנייא גנַאלנרָאי טימ טימ טָאה עטַאט ןיימ

 יד סָאװ ,רעבייוו ןגעוו ןציוו ןלייצרעד טגעלפ רערעל רעשטייד ןיימ .טיוט

 טטגעלפ רע ,ןייגכרוד טשינ ייז ןזָאל ןוא ליׂש רעטלַא רעד ייב ןּפַאכ םיתמ

 ךיא .שירעביולגרעבא ןייז וצ ןרעהפיוא ןלָאז רעליש ענייז ידכ ןלייצרעד סָאד

 ןענעז רערעל רעשטייד רעד ןוא עטַאט ןיימ זַא ,לכש ןיימ טימ ןעזעגנייא בָאה
 :םידש ןייק זַא ןוא עקידעבעל יד ןשיווצ םורַא טשינ ןעייג םיתמ זַא ,טכער;

 'רימ טגעלפ ,טכַאניײב ןײלַא ןייג געלפ ךיא זַא ,ןגעווטסעד ןופ ,ָאטשינ ןענעז

 ,"לארשי עמש, ןגָאז טייהרעליטש געלפ ךיא ןוא ץרַאה סָאד ןּפַאלק

 .ץרּפ המלש שמש םוצ טדנעוװעג ךיז טָאה הירמש 'ר ריבג רעד ,ץרוק

 .ןענעװַאד םייב ןדייר ןזָאל טשינ םירוחב יד לָאז רע זַא

 רעטלַא רעד ןיא ןגָארטעגרעבירַא ךיז עטשרע סָאד טָאה שמש רעד

 רע .תבש ןדעי ןענעװַאד טרָאד ןביוהעגנָא טָאה רע .זיולק רעװָאקטרָאשט

 ןטימ ןיא ןסעומׂש טעװ ןעמ ביוא ןגָאלש טעװ רע זַא ,ןסיוו ןזָאלעג טָאה
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 יץעז ןטוג ַא ןבעג ןעק רע .טַאהעג ארומ ןעמ טָאה ןצרּפ המלש רַאפ .ןענעװַאד

 ןעק םעד ץוח ַא .הירמש 'ר ריבג רעד יו טשינ רע טייטש הרשע הנומש גנַאל

 ריבג רעד .ןענעװַאד םייב ןסעומש טרעהעגפיוא טָאה ןעמ .ןפיולכָאנ טוג רע

 .ןריולרַאפ ףמַאק רעזדנוא ןבָאה ,םירוחב יד ,רימ ןוא טגיזעג טָאה הירמש 'ר

 טשינ ןענעװַאד ןטימ ןיא ןבָאה רימ .ןכָאװ רָאּפ ַא קעװַא ױזַא ןענעז סע

 .קיטעמוא רעייז ןרָאװעג זדנוא זיא'ס ןוא טסעומשעג

 "עװַאד ןייג לָאז ךיא טָאטשנא :ןעלטימ עיינ טדנעװעגנָא ןַאד ןבָאה רימ

 ןוא זיולק רעיינ רעד ןיא ןעמוק םירבח עניימ ןלָאז זיולק רעטלַא רעד ןיא ןענ

 .ןענעװַאד ןטימ ןיא ןסעומש ןביוהעגנָא רעדיוו ןבָאה רימ

 ,הירמש 'ר ןופ ןוז ַא ,בקעי לאומש טנװַאדעג טָאה זיולק רעיינ רעד ןיא

 עטַאט ןייז סָאװ ,המחלמ רעד ןופ טסּוװעג טָאה רע .ריבג רעסיורג ַא ךיוא

 .ףמַאק סנטַאט ןייז טצעזעגרָאפ טָאה רע ןוא ,זדנוא טימ טריפעג טָאה

 המלש ןפורעגניירַא רֹע טָאה טסעומשעג ןוא ןענַאטשעג ןענעז רימ ןעוו

 -עגּפָא סעומש רעזדנוא טָאה ץרּפ המלש ןוא זיולק רעטלַא רעד ןופ ןצרּפ

 .זיולק רעיינ רעד ןופ םירוחב יד ןבירטעגסױרַא ןוא טלעטש

 ךיז ןגעלפ רימ רעבָא .זיולק ןיא ןסעומש טרעהעגפיוא ןַאד ןבָאה רימ

 ןיא טעמכ טרעהעגּפױא זייווכעלסיב ןוא ןסעומש רָאדירָאק ןיא ןּפַאכסױרַא

 .ןענעװַאד וצ ןצנַאג
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 יבר רענישוור רעד

 סָאװ םעד טימ טסיורגעג גנַאלנרָאי ךיז ןבָאה לטעטש ןיימ ןופ ןדלי יד
 .יבר רענישזור רעד טניוװעג לָאמַא טָאה ייז ייב

 ,דנַאלסור ןיא הסיפת רעד ןופ טעבנגעגסױרַא רענישזור רעד טָאה ןעמ
 לטעטש ןיימ ןיא טכַארבעג םיא ןוא ץענערג רעד רעביא טלקעּפעגרעבירַא םיא
 ןרעביא סעצײלּפ יד ףיוא ןגָארטעג םיא ןבָאה לטעטש ןיימ ןופ ןדִיי .עלַאקס
 רעייז ןיא ןצעזַאב ךיז לָאז רע זַא ,טלעוּפעג םיא ייב ןבָאה ייז .שטורבז ךייט
 -סיוא ךיז ןבָאה ,ןעמ טלייצרעד ,ןגָארטעג םיא ןבָאה סָאװ ןדִיי יד .לטעטש
 .ןעוועג קנַארק טשינ לָאמניײק ןענעז ןוא ןרָאי ערעייז טבעלעג

 רעד סָאװ ,תוכז םעד בילוצ טָאה ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,לטעטש רעזדנוא

 .טייצ רָאי קיסיירד הפירש ןייק טַאהעג טשינ ,טניֹוװעג טרָאד טָאה רענישזור
 סָאװ תואלפנו םיסינ יד ןגעוו תוישעמ רועיש ַא ןָא טלייצרעד טָאה ןעמ

 ָצלַא טשינ .לטעטש רעזדנוא ןיא קידנעניוװ ןזיװַאב טָאה רענישזור רעד
 -נייא ךיז טָאה סָאװ סָאד זיולב ןבעגרעביא ָאד ליוו ךיא .ךיא קנעדעג תוישעמ
 ;ןורכז ןיימ ןיא טצירקעג

 בנג-דרעפ א טימ השעמ ַא

 זַא ,םיאבג ענייז וצ טגָאזעגנָא טָאה רענישזור רעד זַא ,טלייצרעד ןעמ
 ,טשינ ליוו רע .בנג ןייק רעדָא רעלדניווש ןייק םיא וצ ןזָאלוצ טשינ לָאֹז ןעמ
 ַא החלצה ןשטניװ ןוא ןרעװ טלכיורטשעג לָאז רע זַא ,טגָאזעג רע טָאה
 ,בנג ַא רעדָא רעלדניווש

 טשינ ןבָאה ייז ןוא טסּוװעג סָאד ןיוש ןבָאה רעלדניווש ןוא םיבנג יד
 ,ןיבר םוצ ןייגוצ טגַאװעג

 םיא זומ ןעמ זַא ,טרַאּפשעגנײא ךיז בנג"דרעפ ַא רענייא טָאה לָאמנייא
 ,ןיבר םוצ ןזָאלוצ

 ןבעל ןעוועג ןיוש זיא ןוא םיאבג יד ךרוד ןָאטעג רַאּפש ַא ךיז טָאה רע

 טנעק ריא, :טגָאזעג ןוא ץַאל םייב ןָאטעג ּפַאכ ַא םיא ןבָאה םיאבג יד .םיא
 טעװ יבר רעד בוא, :ןגירשעגסיוא טָאה בנג רעד "!ןיבר םוצ ןייגוצ טשינ
 ,?ןשטַאּפ ךיא לעװ ,ןשטנעב טשינ ךימ

 -עגוצ רע טָאה ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ טרעהעג ןוא ןעזעג טָאה יבר רעד
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -עגּפָא ןיבר ןופ לעּפַאב ןפיוא ןבָאה םיאבג יד ,ךיז וצ בנג"דרעפ םעד ןפור

 ,בנג םעד ןזָאל

 "?וטסליװ סָאװ; ,בנג םוצ טגָאזעג יבר רעד טָאה ,*רעהַא םוק;

 דרעפ טעבנג ןעמ זַא ןוא; .טגָאזעג בנג רעד טָאה ,"ךיא ליוו הכרב ַא;

 "?הכרב ןייק ןגירק טשינ ןעמ ףרַאד

 ןוא דַיי ַא טמענ ױזַא יװ !דרעפ; ,יבר רעד טגָאז ,"וטסעבנג דרעפ,

 ??ןדִיי ַא רַאפ סָאד טסַאּפ ?דרעפ טעבנג

 ,טרעלקרעד בנג רעד טָאה ,"סיוא יז רַאנ ךיא .דרעפ יד טשינ עבנג ךיא;

 ,"בר רעד טגָאז ,"דרעפ יד טסעבנג וד ױזַא יו קוליח רעד זיא סָאװ;

 "?םענעי ייב קעװַא ייז טסמענ וד זַא;

 ועמ טצעז ,טעבנג ןעמ זַא; .בנג רעד טגָאז ,"קוליח רעסיורג א זיא'ס,

 ךיא .טריטסערַא טשינ ןעמ טרעװ ,ּפָא טרַאנ ןעמ זַא ןוא הסיפת ןיא ןײרַא

 ןפיוא .ןסיו סע טגעמ ריא .סע ךַאמ ךיא ױזַא יװ ,יבר ,ןרעלקרעד ךייא לעװ

 ביילק ,ךעלדרעפ עלַא ןָא ךיא קוק .דרעפ ןפיוקרַאפ ןוא םייוג ןעייטש דירַאי

 ךיא .ןפיול ןעק'ס יצ סיוא סע וװורּפ ןוא לדרעפ עטסעב סָאד סיוא ךיז ךיא

 ,הריגּפ ַא ,סרַאד ַא ,לדרעפ רעדנַא ןַא קירוצ גנערב ןוא קעװַא טימרעד ףיול

 ,סנייז טשינ זיא סָאד זַא טיירש יֹוג רעד .ןרגּפ םייב טלַאה סָאװ לדרעפ ַא

 .?סעקנַאב ןטיוט ַא יו םיא טפלעה סע רעבָא

 טגָאז ,ריא יװ ןדִיי עכלעזַא בילוצ, .יבר רעד סיוא טיירש ,*!רעלדניװש,

 בילוצ ןדייל ןדִיי עלַא .םיבנג ןוא רעלדניווש ןענעז ייז זַא ,ןדִיי ףיוא ןעמ

 "!רעלדניוװש !הבושת טוט !ךייא טמעש ,ךייא

 ,בנגדרעפ רעד טגָאז ,"טליוו ריא סָאװ ,יבר ,ןפור ךימ טנעק ריא;

 עטסגרע יד טימ ךימ טפור .ןגיוושעג טשינ ךיא טלָאװ ןרעדנַא ןַא .טגעמ ריא,

 ןייגקעװַא טשינ לעװ ךיא .הכרב ַא ליוו ךיא .הכרב ַא רימ טיג יבַא ,ןעמענ

 ןייק ךייא ןופ טשינ גירק ךיא ביוא .הכרב ַא ןגירק לעװ ךיא זיב ןענַאד ןופ

 .ןרָאװעג ןָאטעג טשינ לָאמניײק ךָאנ זיא סָאװ סנױזַא ןָאט ךיא לעוװ ,הכרב

 .?ןסעכ רעסיורג ַא ןיב ךיא

 רעלדניװש ַא ,בנג ַא טסיב וד; .ןגירשעגסיוא יבר רעד טָאה ,*!ױזַא;

 ַא ךָאנ טסליוו וד ןוא .ןגָאזוצסיױא טשינ סָאד ךיז טסמעש ןוא ,ןסעכ ַא ןוא

 "?ריד סע טמוק סָאװרַאפ .הכרב

 ןגי-שעג ןוא רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו טרעטיצעג טָאה בנג"דרעפ רעד

 "!הכרב ַא !הכרב ַא ליוו ךיא,

 ןרעהפיוא טסלָאז וד ,ריד שטניוו ךיא, ,טגָאזעג יבר רעד טָאה ,"טוג;
 ".ןענעבנג וצ

 ןעוו .ןענעבנג וצ טרעהעגפיוא ןַאד טָאה ,ןעמ טלייצרעד ,בנג"דרעפ רעד
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 ד לע פ ס ע טָאג אנ ח

 רע .ןייג טלָאװעג טשינ סיפ ענייז ןבָאה ,ןענעבנג ןייג ןזָאלעג ךיז טָאה רע
 סיפ ענייז ןענעז ,ןענעװַאד ןעגנַאגעג רע זיא ,ךיז ןכערב ייז יו טליפעג טָאה
 ןענעז ייז ,לגניי-רדח ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טייצ רעד ןיא יװ ױזַא ןפָאלעג
 לֵא רַאפרעד רע זיא .טייקלענש רעטסערג רעד טימ ןיירַא לוש ןיא ןפָאלעג
 רעמורפ ַא ןרָאװעג ןַאד זיא רע .טנװַאדעג ןוא ןײרַא לוש ןיא ןפָאלעג לָאמ
 טשינרָאג טָאה רע .םערָא ןרָאװעג זיא רע רעבָא .טעבנגעג טשינ רעמ ןוא
 ,ןדִיי ַא ,טציטשעג םיא ןוא ןגָארקעג תונמחר םיא ףיוא ןדִיי ןבָאה .טנידרַאפ
 ,בנג ַא טָאטשנָא דיי רעמורפ ַא ןרעוװ וצ ןפלָאהעג טָאה רענישזור רעד סָאװ
 .טגָאזעג ןדִיי ןבָאה ,ןפלעה ןעמ ףרַאד

 ןַאמטּפיוה-רעבױר ַא טימ השעמ ַא

 -עג טָאה רע .ןַאמטּפיוה-רעבױר ןשידִיי ַא טַאהעג טָאה לטעטש רעזדנוא
 לטעטש ןרעביא ןרָאפמורַא טגעלפ ,עכעיניּפ יד ,בייוו ןייז .סעיניּפ שריה ןסייה
 רעד .םִייוג ןופ ןענַאטשַאב זיא עדנַאב-רעביר יד .דרעפ ַא ףיוא קידנטייר
 .ןעמ טלייצרעד ,סעיניּפ שריה ןעוועג זיא עדנַאב רעד ןופ ּפָאק

 ןיא ןָאטעגנָא לוש ןיא ןענעװַאד ןעמוק סעיניּפ שריה טגעלפ תבש ןדעי

 ןוא ,הילע ןַא ןבעג טזומעג םיא טָאה ןעמ .למיירטש ַא ןיא ןוא עציּפושז ַא
 -מורא רע זיא ךָאװ עצנַאג ַא ,הקדצ ךס ַא ןבעגעג טָאה רע .יׂשש ךָאנ וצרעד

 טקילײטַאב טשינ ךיז ןיילַא רֹע טָאה תבש .ןעװעבַאר עדנַאב ןייז טימ ןרָאפעג

 ןופ ןריט יד .טביורעג טשינ ןעמ טָאה לטעטש ןיימ ןיא .ןעיירעביור יד ןיא

 ארומ טשינ תובינג רַאפ טָאה ןעמ .ןסָאלשרַאפ ןעוועג טשינ ןענעז רעזייה עלַא
 :טגָאזעג טָאה סעיניּפ שריה יו טרעהעג לָאמ רָאּפ ַא טָאה ןעמ לייוו ,טַאהעג

 ".לטעטש ןיימ ןיא ןענעבנג טעװ סָאװ ,םעד ןייז טעוװ ייוו;

 ןייז טימ סעיניּפ שריה יו ןעז ןעמ טגעלפ ,ןעמ טלייצרעד ,גָאטרַאפ

 .קעז ןיא טכַארבעג ןבָאה ייז סָאװ ךעלדנער טימ ךיז ןלייט עדנַאב-רעביור

 -עג ארומ טָאה ןעמ לייוו ,טרסמעג טשינ עדנַאב-רעביור יד טָאה רענייק

 .ןגיושעג ןוא טסּוװעג ןופרעד ןבָאה עלַא .טַאה

 -יּפ שריה טָאה ,לטעטש רעזדנוא ןיא ןעמוקעג זיא רענישזור רעד ןעוו

 יד ןַא ,טסּוװעג טָאה רע .ןעװַארּפ םיא ייב ךיז טעוװ'ר זַא ,טגָאזעג סעינ

 רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןעוו רעבָא .ןיבר םוצ בנג ַא וצ טשינ ןזָאל םיאבג

 טעװ רעוװ .ןריפסיוא סע טעװ רע זַא ,טסּוװעג ןעמ טָאה ,ןעװַארּפ ךיז טעו

 ?סעיניּפ שריה ןלעטשנגעקַא ךיז

 רעד ,סעיניּפ שריה ןוא ,הלדבה ךָאנ ,סטכַאנוצ-תבׂש ןעמוקעג זיא סע

 יא ןוא עציּפושז רעד ןיא ,םידגב עקידתבש ןיא ןָאטעגנָא ,ןַאמטּפױה-רעביױר

 -ייוװעניא טּפפטטשעגנײרַא ךיז ןבָאה ןדִיי .ןיבר םוצ ןעגנַאגעג זיא ,למיירטש
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 .סעיניּפ שריה רַאפ ץַאלּפ טכַאמעג טָאה ןעמ .ןייז טעװ ָאד סָאװ ןעז וצ קינ

 רֶע ןוא ןעזרעד םיא ןבָאה ייז ןעוו ,ןָאטעג ףרָאװ ַא סע טָאה םיאבג יד טימ

 .ןיבר םוצ ןעגנַאגעגוצ ךיילג זיא

 -יצ רעייט ַא ליומ ןיא ןטלַאהעג ,לוטש ןייז ףיוא ןסעזעג זיא יבר רעד

 -רעביור רעד ,לטערַאגיצ ַא טרעכיורעג ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא ,לציּפש-רַאג

 -יצ סָאד ןעמונעגסױרַא טָאה יבר רעד .םיא רַאפ ןענַאטשעג זיא ןַאמטּפיױה

 טָאה ןַאמטּפוה-רעביױר םעד .טקוקעגנָא םיא טָאה ןוא ליומ ןופ לציּפשירַאג

 .ןָאצ ַא ןיא ןָאצ ַא טּפַאלקעג

 טסייוו ריא זַא ,עז ךיא ,יבר, ,ןפורעגסיוא ןַאמטּפױה רעד טָאה ,"יבר;

 ,."ןיב ךיא רעוו

 ,טגערפעג יבר רעד טָאה ,*?וטסליװ סָאװ זיא,

 הסנרּפ ןייק; --- טגָאזעג סעיניּפ שריה טָאה -- "?ןלעוװ ךיא לָאז סָאװ;

 בָאה תוריבע ,דניז רעבָא .רועיש ַא ןָא ךיא בָאה טלפעג .טשינ רימ טלעפ

 ."טלעג יו רעמ ךָאנ ךיא

 ייבר רעד םיא טגערפ -- ??קנַארק וטסיב ?סעּפע טסדייל,

 ,"דרעפ ַא יו טנוזעג ןיב ךיא .קנַארק טשינ ןיב ךיא;,

 ."!יוא; -- ץכערק ַא ןבעגעג יבר רעד טָאה -- ?!יוא;

 ךיא; .טגָאזעג סעיניּפ שריה טָאה ,"*יבר ,תונמחר רימ ףיוא טָאה ריא;

 לָאמַא בָאה ךיא ביוא ןרעוו טעגרהעג ךיא לָאז ,םִַייױג זיולב עװעבָארַאב ןײלַא

 ,"םִייוג זיולב !ןדִיי ַא טעװעבַארַאב

 ןייק טשינ ןענעז םִייוג ןוא; ,טצכערקעג יבר רעד טָאה ,"רימ זיא ייוו;

 עטסגרע יד טימ ייז טפור ,תונעט ריא טָאה ,ןדַיי ןגָאלש םַייוג ןעוו ?ןשטנעמ

 "!עשר ?רעסעב ןעד ריא טנעז .ןעמענ

 "!טפלעה, ,סעיניּפ שריה טיירש ,*!יבר ,רימ טפלעה,

 ,ךייר טסיב, ,יבר רעד טגָאז ,*?ןשטנעמ ַאזַא ןפלעה ןעמ ןעק ױזַא יו;

 "?ןָאט ךיא ןעק סָאװ .טנוזעג טסיב

 .סעיניּפ שריה טגָאז ,"ףליה רעייא ףרַאד ךיא,

 ,"טלעוו ענעי ןבָאה ךיוא טסליוו וד ,יבר רעד טגָאז ,*?וטסליוװ סָאװ;

 ,"טלעוו ענעי ,ָאי; ,רע טגָאז ,?ָאי,

 ןשטנעמ עכעלרע; ,רענישזור רעד טגָאז ,"?ריד סע טמוק סָאװרַאפ;

 רעבָא .טלעוו ענעי ייז טמוק ,טלעוו רעד ףיוא ךיז ןעשטומ .,ןדייל ,ןעקנערק

 "לוד

 ,טלעוו רענעי ףיוא ןטָארב ךימ טעװ ןעמ/ ,סעיניּפ שריה טיירש ,*!יבר;

 רימ ףיוא המקנ ַא ןבעלרעד ךיז ןלעוװ ערעדנַא ,גנוצ רעד ףיוא ןעגנעה ךימ

 "!טפלעה ,יבר ,טפלעה !םיא ףיוא הווצמ ַא :ןגָאז ןוא
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 ד לע פ ס עטָאג אנהח

 ,טגָאזעג רענישזור רעד טָאה ,*!ןפלעה טָאג ריד לָאז;
 -סערַא םיא ןעמ טָאה ,ןיבר ןופ סױרַא זיא סעיניּפ שריה יו םעדכָאנ !

 ןעמ טָאה טרָאד ,לָאּפָאנרַאט ןייק ןטייק ןיא טריפעגּפָא םיא טָאה ןעמ .טריט
 קיטש ַא ןיפערג ַא ןופ ןסײררעטנורַא רַאפ עמרוט רָאי 20 וצ טּפשמרַאפ םיא
 ,לגניריוא ןַא טימ רעיוא

 .עמרוט ןיא טרַאּפשרַאפ ןייז טנעקעג טשינ גנַאל טָאה סעיניּפ שריה
 וצ ךוזרַאפ ַא טכַאמעג טָאה רע .טפול רעיירפ וצ טניוװעג ןעוועג זיא רע
 -כעוו יד .עמרוט ןופ ךַאד ןפיוא קידנכירק טּפַאכעג םיא טָאה ןעמ .ןפױלטנַא
 .טעגרהרעד ןוא ןגָאלשעג םיא ןבָאה רעט

 :טגָאזעג יבר רעד טָאה ,ןיבר םוצ סעיינ יד טָא טכַארבעג טָאה ןעמ ןעוו
 | "!תמא ןייד ךורב;

 -עג רענישזור רעד טָאה סָאד זַא ,טדערעג ןַאד לטעטש ןיא טָאה ןעמ
 ידכ .טלעוו רעד ףיוא ןפָארטש סעיניּפ שרעה לָאז ןעמ זַא ,טָאג ייב טלעוּפ
 ...טלעוו רענעי ףיוא ןענערב רעקינייוװ םיא לָאז ןעמ
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 רעריוַאר רעמורפ רעד

 םיא ןעמ טָאה ױזַא --- (רעברַאב) "רעריזַאר רעמורפ רעד ,לאוי המלש ,

 זילב רע טָאה ןדִיי .םִייוג ןופ זילב דרעב טלָאגעג טָאה רע לייוו ,ןפורעג

 יד ןרעשרעטנוא טלָאװעג ךיז םיא ייב טלָאװ דִיי ַא ןעוו .רָאה יד ןריושעג

 -וקעג םיא וצ זיא לָאמניײא .טלעג ןייק רַאפ ןָאטעג טשינ סע רע טלָאװ ,דרָאב

 רע לײװ ,ןלָאג וצ םיא טגַאזטנַא ךיז רע טָאה ,ןלָאג ךיז רָאטקָאד רעד ןעמ

 ,דָיי א זיא
 -גײרַא םיא וצ זיא סע ןעוו .ליטש ןוא קיצרַאהטוג ,םורפ ןעוועג זיא רע

 טָאה ,ןענעװַאד ןטימ ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ןלָאג ךיז יוג ַא ןעמוקעג

 -יא טָאה רע .ךיוה טדערעג טשינ לָאמנייק טָאה רע .ןטרַאװ טזומעג יוג רעד

 .קינייו טדערעג טּפיוהרעב

 "ניײרַא זדנוא וצ טגעלפ רע ןוא זיוה רעזדנוא ןגעקַא טניוװעג טָאה רע

 "עג ךיז רע טָאה רעקוצ .ייט לזעלג ַא ןעקנירט געט-רעטניוו יד ןיא ןעמוק

 ןגיײיװש ןוא ןצעזקעװַא ךיז ,ןעמוקניירַא טגעלפ רע .םענעגייא ןייז טכַארב

 ,ייט לזעלג ַא ליוו רֹע :טניימ רע סָאװ ,ןסיוו ןיוש טגעלפ עמַאמ ןיימ

 עטנעי עמוטש יד

 -וטש,; יד ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,רעטכָאט עקיצנייא ןַא טַאהעג טָאה רע

 עמַאמ ריא .ןָא טייהרעניילק ןופ ןדייר טנעקעג טשינ טָאה יז ."עטנעי עמ

 -עדָאהעגפיוא יז טָאה עטַאט ריא .ןרָאװעג ןריובעג זיא יז ןעוו ןברָאטשעג זיא

 יז טָאה רָאי ןצרעפ ןופ רעטלע ןיא .ןווייה ףיוא יװ ןסקַאװעג זיא יז .טעוו

 ןטסורב עלופ טימ ,דיומ עטנוזעג ,עכיוה ַא .קיצנאווצ ןופ יװ ןעזעגסיוא ןיוש

 יַאטשרַאפ טשינ טָאה רענייק .קנּוװ ןפיוא טדערעג טָאה יז ,ןקַאב עטיור ןוא

 . .רעטָאפ ריא ץוחַא ,טדער יז סָאװ ןענ
 סעּפע ןבעג ריא טגעלפ עמַאמ ןיימ .זדנוא וצ ןעמוקניײרַא טּפָא טגעלפ יז

 רעטָאפ ריא .שַאנ ַא סעּפע ןדייס ,ןסע טלָאװעג טשינ טָאה יז רעבָא .ןסע וצ

 טָאה יז סָאװ ,ריא ןופ תומכח ןלייצרעד טגעלפ רע .טַאהעג ביל רעייז יז טָאה

 רענייק לייוו ,טַארייהעג טשינ ריא בילוצ טָאה רע .ןושל-םוטׂש ףיוא טגָאזעג

 טשינ רע זיא ךייר .רעטכָאט רעמוטש ַא טימ ןַאמ ַא טלָאװעג טשינ טָאה

 ַא רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה רעריזַאר ַא .טשינ יאדװַא ןסחי ןייק ןוא ןעוועג

 ייירעדיינש ַא יו רעגרע ךָאנ ,סַאלק רעקירעדינ רָאג
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 ןגעלפ ייז .ןעלדנַאהַאב טכעלש ןעטנעי ןגעלפ טָאטש ןיא רעדניק יד
 ,דניק ַא ןּפַאב יז טגעלפ לָאמַא ."!עטנעי עמוטש; :ןעיירש ןוא ןפיולכָאנ ריא
 ןגעלפ ןרעטלע יד .(ןגָאלש) "ןעכָאבנָא, טוג סע ןוא ןפָאלעגכָאנ ריא זיא סָאװ
 ,ריא טימ ןטלַאהעג טָאה רעטָאפ רעד .ןגָאלקרַאפ ןעמוק

 טוט יז -- ןגערפ רע טגעלפ -- ?ךָאנ ריא ןעמ טפיול סָאװרַאֿפ ---
 ?סטכעלש ןצעמע סעּפע

 לטעטש ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ סיבר עלַא וצ ןייג טגעלפ לאוי המלש
 לָאז יז זַא ,האופר ַא ןשטנווועג רעטכָאט ןייז ןבָאה ייז .ןענייוו ייז רַאפ ןוא
 ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ זיא יז .ןפלָאהעג טשינ טָאה סע רעבָא .ןדייר ןבייהנָא
 .טרָאװ ןייא ןייק רָאלק ןגָאזסױרַא טנעקעג טשינ רעבָא .סקוװ ןיא רעכעה

 .ןדייז ןיימ רַאפ ץרַאה סָאד טדערעגסיוא ךיז לָאמַא טָאה לאוי המלש
 רימ יבר ַא ןעק סָאװרַאפ --- טגָאזעג רע טָאה --- ,רימ טרעלקרעד--

 יד סָאװ ,רעדנּוװ ןגעוו ,םיסנ ןגעו ןלייצרעד טּפָא רעה ךיא ,ןפלעה טשינ
 לָאז רעטכָאט ןיימ זַא ,סנ ַא ןזייװַאב טשינ יז ןלָאז סָאװרַאפ .ןזײװַאב סיבר
 ןמלא ןַא ןיב ךיא סָאװ סָאד ?ףָארטש ַאזַא רימ טמוק סָאװרַאפ :ןדער ןבײהנָא
 ?קינײװ ךָאנ זיא

 יד ןיא ןרערט טימ ןדייז ןיימ רַאפ ןרזחרעביא טּפָא סָאד טגעלפ רע
 .ןעגיוא

 -רַאפ םיא טָאה סע ןוא דייר ענייז ןופ טרירעג ןרעװ טגעלפ עדייז ןיימ
 טמוק'ס סָאװרַאפ ןײטשרַאפ טנעקעג טשינ עקַאט טָאה רע .גרָאז ךס ַא טפַאש
 -ידיי ןייק טשינ טרעש רע ;םורפ זיא רענעי .ףָארטש ַאזַא ןלאוי המלש םעד
 עקַאט לָאז סָאװרַאפ .הבדנ ַא טּפָא טיג רע .גָאט עלַא טנװַאד רע .דרעב עש
 ,טָאג ייב ?ןדייר ןביײהנָא לָאז רעטכָאט ןייז זַא ,טָאג ייב ןלעוּפ טשינ יבר ַא
 ןענעק לָאז לדיימ ַא זַא ,טייקיניילק ַא ךָאד זיא ,טלעוו יד ןפַאשַאב טָאה סָאװ
 יבר ַא ןעק סָאװרַאפ זיא ,ןשטנעמ טימ טלעוו ַא ןדייר וצ טכַאמ רע .ןדייר
 ?טייקיניילק ַאזַא ןלעוּפ טשינ טָאג ייב

 .ןעמָאמ ןיימ רַאפ ןגָאזסױרַא עדייז ןיימ טגעלפ ןעקנַאדעג עכלעזַא טָא
 ןוא רעכעליירפ ַא זיולק ןופ ןעמוקעג זדנוא וצ עדייז ןיימ זיא לָאמניײא

 ןסיורג ַא טימ טדערעגרעביא עגַארפ רעד ןגעוו טָאה רע זַא ,טרעלקרעד טָאה
 טגעלפ רענעי ןוא טכַאנ ןוא גָאט טנרעלעג טָאה רענעי .בייל דוד 'ר ,ןדמל
 -רַאפ טרעלקרעד םיא טָאה רענעי ןוא .ןכַאז ךס ַא ןכַאמ רָאלק ןדייז ןיימ רַאפ
 ,ןדייר ןבייהנָא לָאז רעטכָאט סרעריזַאר םעד זַא ,ןפלעה טשינ ןעק יבר ַא סָאװ

 בייל דוד 'ר סָאװ ,ןבעגעגרעביא ןעמַאמ ןיימ רַאפ טָאה עדייז ןיימ ןוא
 :טגָאזעג טָאה

 רַאפ ןזָאלרעביא זומ יבר רעד סָאװ ,ןכַאז ןַארַאפ .טושּפ רָאג זיא'ס;
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 ןעו ."םיתמה תיחת, ,לשמל .ןָאט וצ סָאװ ןחישמ ןבעג זומ ןעמ .ןחישמי

 יבר ןייק טעװ סָאד .ןרעװ קידעבעל עטיוט עלַא ןלעװ ,ןעמוק טעװ חישמ

 סָאד .עמוטש יד ןדייר ןכַאמ טימ ךיוא זיא עבלעז סָאד .ןחישמ ןָא ןָאט טשינ

 .ןחישמ רַאפ טעברַא ןַא זיא

 המלש רעבָא .טלעטשעגנדירפוצ טשינ ץורית רעד טָאה ןעמַאמ ןיימ

 ןחישמ ףיוא ןפָאה ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ןלעפעג ץורית רעד זיא ןלאוי

 | רענעגושמ רעד ,םהרבא

 "עגושמ-טָאטש ַא טַאהעג לטעטש ןיימ ךיוא טָאה ,לטעטש סעדעי יװ

 ."רענעגושמ רעד ,םהרבא; ןסייהעג טָאה רע .םענ

 ןוא ןפיולכָאנ םיא ,רעדניק ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,ךיא געלפ דניק סלַא

 רע ןסַאג עכעלטע ןפיולכָאנ םיא ןגעלפ רימ ."רענעגושמ םהרבא/,  :ןעיירש

 -- ודנוא ןגעק טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע זיב ,םיא ךָאנ רימ ןוא סיוארָאפי

 ןגעלפ רימ רעבָא .טעּפעשטעג טשינ םענייק טָאה רע .ןפָאלטנַא רימ ןענעז

 .סע ןעוט רימ סָאװרַאפ ןסיוו וצ ןָא םיא ףיוא רענייטש ןפרַאוװ

 "ושמ םעד רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ךיא בָאה ,ןרָאװעג רעטלע ןיב ךיא ןעוו

 סא טגעלפ רע .םיא ףיוא רענייטש ןייק ןפרַאװ ןזָאלעג טשינ ןוא ,םענעג

 םיא ןופ טרעהעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא ,ןדייר טפָא רימ טימ טײקרַאבקנַאד

 רע טָאה לָאמַא .רענעגושמ ַא זיא רע זַא ,ןזײװַאב רימ לָאז סָאװ ,סעכלעזַא

 ןענעז רשפא זַא ,טרעלקעג בָאה ךיא ןוא ,ןתמא עסיורג טגָאזעגסױרַא רָאג

 .רעקידבשוימ רעד -- רע ןוא ענעגושמ יד רימ

 ןעועג ןיא ,םיא ןיא ןענופעג בָאה ךיא סָאװ ,תעגושמ עקיצנייא ןייז

 ןדייר ןביוהעגנָא טָאה רע ןעו .ןדייר וצ ךס ַא טַאהעג ביל טָאה רע סָאװ

 .ןרעהפיוא טלָאװעג טשינ רע טָאה

 ןופ ןרענרעד ךיז ןוא רעדיילק ענעסירעצ ןיא ןָאטעגנָא ןייג טגעלפ רע

 ןגעו געלפ ןוא תונמחר קרַאטש טַאהעג םיא ףיוא בָאה ךיא .טיורב ןעלטעב

 בָאה ךיא סָאװ ,ןלעפעג זיא סע ןעמעװ ,ןטַאט ןיימ טימ ןדייררעביא םעד

 .רענעגושמ ַא ןייז וליפַא רע געמ ,ןשטנעמ ַא ףיוא תונמחרו

 ןוא ןסעגעג ,שיט םייב ןסעזעג ןענעז רימ ןעוו ,תבש ַא ןיא ,לָאמנייא

 םהרבא זיא ,(זדנוא טימ ןעוועג טלָאמעד זיא עדייז ןיימ) תורימז ןעגנוזעג

 ןדַאלעגניא םיא טָאה עטַאט ןיימ .שטיליוק לקיטש ַא ןטעב ןעמוקעגנײרַא

 -ימז ןעגנוזעג ןוא ןסעגעג ,זדנוא טימ טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע .שיט םוצ

 ןביוהעגנָא רע טָאה גנילצולּפ רעבָא .רענעגושמ ןייק יו טשינרָאג ןיוש ,תור

 :ןעגנוניימ ענייז ןגָאזסױרַא ןוא ןדייר
 -עג רע טָאה --- ,שרדמה תיב ןיא ןענעװַאד טשינ לָאמנייק ייג ךיא --
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 יד ,שרדמה תיב םעד טנייפ טָאה טָאג זַא ,רעכיז ןיב ךיא לייוו --- ,טגָאז

 ןציז ,םידמלמ יד ,עמערָא יד ןוא חרזמ ןיא ןציז סעקינסַאּפ-עטסוּפ יד ,עכייר

 .שרדמה תיב םעד ןקוקנָא טשינ רַאפרעד ןעק טָאג .עבורה רעד ייב

 .עדייז רעד ןפורעגסיוא טָאה --- ,ןגָאז ןעק רענעגושמ ַא סָאװ ---

 :טדערעג רעטייוו טָאה םהרבא

 ךיוב ןטימ לאוש קינטנעצָארּפ רעד .תווּפכ ןגָאלש ןגעק ןיב ךיא ---

 ףרַאד ןָאה רעד ,טרעקרַאפ .ןָאה ןקידלושמוא ,ןסייוו ַא טימ תורּפכ טגָאלש

 ,קינטנעצָארּפ םעד ,ןלאוש טימ תורּפכ ןגָאלש

 .טגָאזעג עדייז ןיימ טָאה --- רענעגושמ ַא יו רעגרע זיא רע ---

 טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה --- ,טשינ רע זיא רענעגושמ ןייק ןצנַאגניא ---

 ,(קינטנעצָארּפ םעד ,ןלאוש טסַאהעג קרַאטש טָאה עטַאט ןיימ)

 ןעטנעי ןוא ןעמהרבא ןשיוצ עביל ַא

 טיירד םהרבא רענעגושמ רעד יו טקרעמַאב עמַאמ ןיימ טָאה לָאמנייא

 -ייב ןוא סױרַא טמוק עטנעי עמוטש יד ,ןלאוי המלש ןופ רעטצנעפ םייב ךיז

 .קעװַא ןעייג עד

 יז ,טייהנזעװנָא ןיימ ןיא ןטַאט םוצ טלייצרעד סָאד טָאה עמַאמ ןיימ

 א רָאפ טמוק'ס זַא ,ןגיוא ענעגייא עריא טשינ טביילג יז זַא ,טגָאזעג טָאה

 .רעמוטש רעד ןוא םענעגושמ םעד ןשיװצ עביל

 -נַא ןייק ןעק רע --- .טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה --- ?טשינ סָאװרַאפ ---

 1עק ןרעדנַא ןייק .ןַאמ ַא טכוז יז ,דיומ עטנוזעג ַא זיא יז .ןגירק טשינ ערעד

 .ןגירק טשינ ךיוא יז

 רָאּפ ַא וצ טלייצרעדרעביא סָאד בָאה ,עטכישעג יד קידנרעהסיוא ,ךיא

 ןבָאה עטנעי ןוא םהרבא ןעוו .ןקוקכָאנ ריא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא םירוחב

 ,ןפױלטנַא ייז ןגעלפ ,ךָאנ ייז טייג ןעמ זַא ,ןעזעג

 ןפָאלעגנײרַא זדנוא וצ לאוי המלש זיא ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא ,לָאמניײיא

 ,טניימעג טָאה רע .ןרָאװעג ןדנווװשרַאפ זיא רעטכָאט ןייז זַא ,דלַאװג ַא טימ

 טייהרעליטש ךיז טָאה יז .טעב ןיא ָאטשינ יז זיא ףוס םוצ ,ןיוש טפָאלש יז זַא

 -יצעג רע טָאה -- ?ןעשעג זיא ריא טימ סָאװ טסייוו רעוו .טעבנגעגסױרַא
 ,קערש ןופ טרעט

 יז םיא טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג זיא ןוא ןָאטעגנָא ךיז טָאה עטַאט ןיימ

 טימ ןעטנעי ןעזרעד ןבָאה ייז ןוא געוו לקיטש ַא ןעגנַאגעגּפָא ןענעז ייז .ןכוז

 .ןעמהרבא

 "סיוא ןוא רעטכָאט ןייז טנעקרעד רעטצניפ רעד ןיא טָאה לאוי המלש
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 -עג ןעטנעי טָאה ןעמ ,ןפיױלטנַא ןביוהעגנָא ןבָאה ייז !עטנעי --- :ןגירשעג

 .ןפָאלטנַא זיא םהרבא רעבָא .טּפַאכ

 ןייז ןבעגעג לאוי המלש טָאה ,טלייצרעד ךָאנרעד טָאה עטַאט ןיימ יו

 טָאה לאוי המלש .ןײרַא זיױה ןיא טּפעלשעגנײרַא יז ןוא ׂשטַאּפ ַא רעטכָאט

 "עג םינּפַא ךיז טָאה רע .זיוה ןיא זדנוא ייב ןזיוועג טשינ געט רָאּפ ַא ךיז

 ייט ןעקנירט זדנוא וצ ןעמוקעג זיא רע .ןזיוװַאב ךיז רע טָאה ךעלדנע .טמעש

 -- ?ןעמ טוט סָאװ -- .ץרַאה סָאד ןעמַאמ ןיימ רַאפ טדערעגסיוא ךיז ןוא

 ַא טימ םורַא יז טייג ,םוטש זיא יז סָאװ קיניײװ זיא'ס --- טגערפעג רע טָאה

 ,םענעגושמ

 ןעמ לָאז ?עביל ַא סָאד זיא רׂשפא -- :טגָאזעג םיא טָאה עמַאמ ןיימ

 .ןכַאמ הנותח עדייב ייז

 ןיימ --- רעטלפייווצרַאפ ַא ןגירשעגסיוא לאוי המלש טָאה --- ?סָאװ --

 ?םענעגושמ ַא טימ ןבָאה הנותח לָאז רעטכָאט

 ָאט .עגולק ַא רעייז זיא רעטכָאט ןייז זַא ,ןטלַאהעג טָאה לאוי המלׂש

 .עטַאט ַא ךָאד זיא רע ?שרעדנַא ןגָאז םיא טעװ רעוו

 םעד טימ ןייג רעטכָאט ןייז טּפַאכעג לָאמ רָאּפ ַא ךָאנ טָאה לאוי המלש

 .ןפלָאהעג טשינ טָאה ןעיירש ןייז .םענעגושמ

 טָאה ,ייט ןעקנירט זדנוא וצ ןעמוקעגנײרַא זיא לאוי המלש ןעוו לָאמניײא

 "ױשמ םעד טימ ךודיש םעד ךרוד ריפ ,עדיירפ; :ןעמַאמ ןיימ וצ טגָאזעג רע

 רעטכָאט ןייז זַא ,ליטש טגָאזעג רע טָאה ,ןענופעגסיוא טָאה רע ,"םענעג

 ַא ןייז דניק ריא לָאז ןוא הנותח ַא רעסעב ןייז ןיוש לָאז ָאט .טרעגנַאװש

 ,דניק ךעלצעזעג

 םיא ןענעז רעדניק יד ןעו ,ןעמהרבא םעד טּפַאכעג טָאה עמַאמ ןיימ

 םיא ןוא ןסע וצ ןבעגעג םיא ,זיוה ןיא ןפורעגנײרַא םיא טָאה .ןפָאלעגכָאנ

 .ןעטנעי טימ ןבָאה הנותח לָאז רֹע גַאלשרָאפ םעד טכַאמעג ןסע ןטימ ןיא

 "ושמ רעד טימ ןבָאה הנותח לָאז ךיא, ,ןפורעגסיוא רע טָאה ,??סָאװ,

 "!רענעג

 .רעטכָאט ַא סריבג ַא הלכ ַא רַאפ ןדייר ןסייהעג ךיז טָאה רע ןוא

 -ליבעג ןייז לָאז יז ןוא, ,טגָאזעג רע טָאה ,"טסעק טימ ןדנ ליוו ךיא,

 טשינ ךָאד ןעמ ןעק ןעטנעי טימ .ןדייר וצ ןעמעוו טימ ןבָאה לָאז ךיא .טעד

 ".רעטרעוו ייווצ ןייק ןדייר |

 עכלעו ,ןעטנעי טימ ןפערט וצ טיהעג ךיז םהרבא טָאה ןָא ןַאד ןופ

 .ןפָאלטנַא רע זיא ,ןעזרעד יז טָאה רע ןעוו .ןכוז םיא טגעלפ

 ;ןדייז ןיימ ייב הצע ןַא םעד ןגעוו טגערפעג ןַאד טָאה לאוי המלש
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 םעש ךיא ?ןעמ טוט סָאװ, ,טגָאזעג רע טָאה ,"השמ 'ר ,רימ טגָאז;

 ,"קיטייוו ַא ןוא השוב ַא זיא'ס .ןלייצרעד וצ םעד ןגעוו וליפַא ךימ

 ךיילג טרָאפ, :טגָאזעג םיא ןוא טכַארטעג טשינ ךס ןייק טָאה עדייז ןיימ

 טשינרָאג םענייק ןעמ ןעק ךַאז ַאזַא ןגעוו .ןיבר רעװָאקטרָאשט םוצ קעװַא

 ,"הצע ןַא ןבעג ךייא טעװ ןוא ןייטשרַאפ טעװ רע .ןיבר םעד ץוחַא ןלייצרעד

 טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו .ןרָאפעגקעװַא דלַאב זיא לאוי המלש

 :טגערפעג עדייז ןיימ םיא

 ?טגָאזעג יבר רעד טָאה סָאװ ,ונ;

 ,טלייצרעד לאוי המלש טָאה ,"רעטרעוו רָאּפ ַא זיולב טגָאזעג טָאה רע,

 ,"ןפלעה ןעק רע ןוא טָאג ןסיורג ַא ןבָאה רימ ,טגָאזעג טָאה רע,

 ."טשינ ןעמ ףרַאד רעמ/, ,טגָאזעג עדייז ןיימ םיא טָאה ,*!טוג ןיוש;

 וצ ןעמוקעגניירַא זיא לאוי המלש ןוא ןכָאװ רָאּפ ַא קעװַא ןענעז סע

 .ןעוועג ליּפמ טָאה רעטכָאט ןייז זַא ,טלייצרעד ןוא זדנוא

 רע .טגָאזעג טָאה רע סָאװ טסּוװעג טָאה יבר רעד זַא ,ןיוש ריא טעז;

 ףרַאדא ,טגָאזעג עדייז ןיימ טָאה ,"טָאג ןסיורג ַא ןבָאה רימ זַא ,טגָאזעג טָאה

 "?ןיינ יצ ,ןיבר ַא ןיא ןביילג ןעמ

 ,טרעפטנעעג לאוי המלש טָאה ,*ףרַאד ןעמ;
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 שרדמה תהיב ןיא

 -רַאפ טנוװַאדעג ןבָאה סע ּוװ ,ןזיולק סקעז ןעוועג ןענעז לטעטש ןיימ ןיא

 תיב ַא :תוכאלמ ילעב טנוװַאדעג ןבָאה סע ּוװ ,ליש ַא ;םידיסח ענעדייש

 ביל ןבָאה סָאװ ,םיליכשמ ,םידיסח עבלַאה טנװַאדעג ןבָאה סע ּוװ ,שרדמה

 עבלַאה ןוא ,גנוטייצ עשטייד ַא ןענעייל ןוא דומע ןרַאפ ןענעװַאד וצ טַאהעג

 טגָאזעגסױרַא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא טנװַאדעג ןבָאה סָאװ ,םיסרוקיּפא

 .ןריפָאזָאליפ וצ טַאהעג ביל ןוא ןעקנַאדעג עיירפ

 טנרעלעג טשינ רעמ ןבָאה ןוא רעטלע ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ ,םירוחב יד

 ,שרדמה תיב ןיא ,ןײלַא ךיז רַאפ ןענרעל ןגעלפ ,רדח ןייק ןיא

 רעבָא ,תורמג ענעפָא ייב ןסעזעג ןנעז ,ערעטלע ןוא ערעגנַיי ,םירוחב

 .לרפס שיערבעה ַא ןגעלעג זיא תורמג יד ףיוא

 "מירפס יד ןעמ טָאה ,דיסח ַא ,דַיי רעמורפ ַא ןעמוקעגנײרַא זיא סע ןעוו

 ןייא ןיוש טָאה סע .טלקָאשעג ךיז ןוא ןוגינ-ארמג ַא טמורבעג ,ןטלַאהַאב ךעל

 טּפַאכעג ןוא ןעמוקעגנײרַא זיא ,רעמורפ רָאג ַא ,רענייא ןעוו ןפָארטעג לָאמ

 םעד טגָאזעג ןוא טנערברַאפ סע רע טָאה ;ארמג רעד ףיוא לרפס שיערבעה ַא

 .ריד ייב עטכעלש סָאד ןטָארסיױא טסלָאז וד --- "ךברקמ ערה תרעבו, :קוסּפ

 -עגסױרַא ןענעז סע .ןגַארפ ענעדיישרַאפ ןריטוקסיד ןגעלפ םירוחב יד

 -מירפס יד ןיא עביל ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ .ןעגנוניימ עיירפ ןרָאװעג טגָאז

 סוּפַאמ םהרבא ןופ םיקוסּפ טריטיצ ןבָאה ייז .טנעיילעג ןבָאה ייז סָאװ ,ךעל

 ןרמת וצ טגָאז ןונמא סָאװ ,רעטרעוו-סעביל טגָאזעג טָאה ןעמ ."ןויצ תבהא,

 ּווװ ,רעטצנעפ םוצ קידנקוקסורַא טגָאזעג סָאד טָאה ןעמ ."ןויצ תבהא  ןיא

 יד ,לחר ןעמָאנ ןטימ לדיימ א ןעוועג זיא'ס .רמת ַא ןעזעג טפָא טָאה ןעמ

 ,שרדמה תיב םעד ןגעקטנַא טניוװעג טָאה סָאװ ,טחוש לשריה ןופ רעטכָאט

 -וצ טגעלפ יז ,ןגיוא עיולב עקיטכיל ןוא רָאה עדנַאלב טָאהעג טָאה לחר יד

 םירוחב עלַא זַא ,טסּוװעג טשינ טָאה יז .רעטצנעפ ןכרוד ןקוקסורַא קילעפ

 רשפא יז טלָאװ ,טסּוװעג סָאד טלָאװ יז ןעוו .ריא ףיוא ןקוק שרדמה תיב ןופ

 .רעטצנעפ םייב ןענַאטשעג רעגנעל ןוא רעטפָא

 ןטרַאװ ןוא ןעקנעב ,ןצכערק ,רעטצנעפ יד ייב ןייטש ןגעלפ םירוחב יד

 ערעייז טימ רעטצנעפ סָאד ןשיװּפָא ןגעלפ ייז .ןזייוװַאב ךיז לָאז לחר זַא

 ,רערָאלק ןעז וצ ידכ ,לברַא

 ,ךיא קנעדעג ,רעטצנעפ ןופ ןדנּוװשרַאפ זיא לחר יו םעדכָאנ ,רוחב ןייא

 ןופ קוסּפ םעד ןעיירש ןוא רעדליוו ַא שרדמה תיב ןרעביא ןפיולמורַא טגעלפ
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 ד לע פ ס ע טָאג אנ ח

 ןירַא רבדמ רעד ןיא ןפיולטנַא טלָאװעג טָאה רע ."רבדמב יננתי ימ, :והימרי

 -רַאפ יד ןופ ערעדנַא לייט ַא ךיוא ןוא רע ןענעז ןגעווטסעדנופ .,ריא בילוצ

 ךָאנ טכער ייז ןבָאה ייז סָאװ ,תולכ טימ םינתח ןעוועג ןיוש םירוחב עטביל

 ןעוועג ךָאנ ןענעז ייז ןעוו טנכדשרַאפ ייז טָאה ןעמ .טקוקעגנָא טַאהעג טשינ
 .סרעגייז ענעדלָאג ןגָארקעג ןיוׂש תולכ יד ןופ ןבָאה לייט ַא ןוא ,גנוי רָאג

 ןעוועג זיא ,לחר ענייש יד ןעזעג טּפָא טָאה סָאװ ,רוחב רעקיצנייא רעד

 ,טחוש םעד לשריה ,רעטָאפ ריא ייב טנרעלעג טָאה רע .לשריה ,דניירפ ןיימ

 ןעמ ןעק יװ .ריא ןיא טבילרַאפ ךיוא ןעוועג זיא ןוא ןעזעג טפָא יז רע טָאה

 טימ ןדער ןוא ןביל םירוחב עלַא סָאװ ,לדיימ ַא ןיא טבילרַאפ ןייז טשינ

 ךיז ןגָאװ לָאז רע גנוי וצ ןעוועג ךָאנ זיא רע רעבָא ?ריא ןגעוו גנורעטסײגַאב

 ךיז טָאה רע .(רָאי ףלעווצ ןעוועג טלַא זיא רע) עביל ןיא ןרעלקרעד וצ ריא

 -ַאװ קנורט ַא ןעגנַאלרעד םיא לָאמַא טגעלפ יז .ןדייר וצ ריא טימ טמעשעג

 רעטלע ןעוועג זיא ,רעדיוו ,יז .ןעקנַאד וצ ריא טמעׂשעג ךיז רע טָאה ;רעס

 ,קיצוק ַא טימ טריסערעטניא טשינ ךיז יז טָאה ,רָאי רָאּפ ַא טימ םיא ןופ

 ןקירד סָאװ ,"ןויצ תבהא , ןופ םיקוסּפ ןריטיצ טפָא רימ טגעלפ לשריה רעבָא

 ,ייברַאפ םיא טייג יז ןעוו זַא ןלייצרעד רימ רַאפ טגעלפ רע ןוא ,עביל סיוא
 .יץרַאה סָאד םיא טּפַאלק

 לטעטש םעד ןיא טריפעגקעווַא ןעלשריה לָאמניײא ןעמ טָאה ןגעווטסעדנופ

 -ייז םענעדלָאג ַא טימ ןתח ַא ןעמוקעגמיײהַא טרָאד ןופ זיא רע ןוא עצינלימ

 רע טָאה ,טשינ םיא טלעפעג הלכ יד .טנייװעג רימ רַאפ ןַאד טָאה רע .רעג

 ןעלחר ןיא טבילרַאפ זיא רע .ןקוקנָא טלָאװעג טשינ יז טָאה רע .טגָאזעג

 ןעמ .טגערפעג טשינ םיא טָאה ןעמ .ןפלעה טנעקעג טשינ ךיז טָאה רעבָא

 .םיאנת ןבירשעג ןוא רעלעט ןכָארבעג טָאה'מ ,ןדייר טזָאלעג טשינ םיא טָאה

 יד ןעזעג טָאה עטַאט ןייז .טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש זיא רעגייז רענעדלָאג רעד

 טשינ ןטָאט ןייז ןעק רענייק ןוא ,סוחי רעד ןלעפעג םיא זיא סע .רעֶירּפ הלכ
 ,העד ןייק ןגָאז

 עיצַאסנעס עסיורג ַא ןפורעגסױרַא טלָאמעד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןוז רעד ,שיבל זַא ןרָאװעג ריֹוװעג זיא ןעמ ןעוו ,םירוחב שרדמה תיב יד ייב

 ןבָאה םירוחב עלַא סָאװ ,לחר רענייש רעד ןופ רעדורב רעד ,טחוש לשריה ןופ

 .רעגייז םענעדלָאג ןטימ הלכ ןייז וצ םיאנת יד טקישעגקירוצ טָאה ,טבילעג

 טָאה ןוא גנוי רעייז ןעוועג זיא יז ןעוו ,ןָאטעג ךודיש ַא םיא טימ טָאה ןעמ

 ,טגָאזעג רע טָאה ,ןענַאטשרַאפ טשינרָאג

 "עג טָאה רעטומ ןייז .םעד ןופ ןטילעג קרַאטש שיבל טָאה םייה ןייז ןיא

 לטעטש ןיא רענייק .טַאט רעכעלקערש ַא רַאפ ןטלַאהעג סָאד טָאה יז .טנייוו

 בילוצ ךיז טָאה יז ןוא ,טגָאזעג יז טָאה ,ןָאטעג טשינ ךַאז ַאזַא ךָאנ טָאה
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טכַאמ רע זַא ,ןעירשעג טָאה רעטָאּפ ןייז .סַאג ןיא ןזייוװַאב וצ טמעשעג םעד

 .טחוש סיוא רַאפ ןכַאמ םעד רַאפ םיא ןעק ןעמ .ךעלקילגמוא םיא

 ןבײרטסױרַא שיבל םעד ףרַאד ןעמ זַא ,ןעירשעג ןבָאה םידיסח לייט ַא

 .געוו ןופ רעטנורַא םירוחב עלַא טריפ רע .טָאטש ןופ

 ,הסנרּפ רעייז טרינַיור שיבל רעד זַא ,טעװעדלַאװגעג ןבָאה םינכדש יד

 .ןענכדשרַאפ ךיז ןזָאל וצ טשינ םירוחב עגנוי עלַא ןָא טדער רע

 -ידלעה סעשיבל ןופ טרעטסײגַאב ןעוועג ןענעז םירוחב שרדמה תיב יד

 ,ליּפשייב ןייז ןגלָאפכָאנ טלָאװעג טשינ טָאה רענייק רעבָא ,גנולדנַאה רעש

 ןריצַאּפש רימ

 רעדָא תבש ַא ןיא לעיצעּפס ,טנוװָא ןדעי ןגעלפ םירוחב שרדמה תיב יד

 ףַארג .ףיוה סיקסװָאבָאלָאג ףַארג וצ טָאטש רעד רעטנוא ןריצַאּפש ,בוט-םוי

 -על טול ,ןוא ךיירטסע ןופ רעטסינימ-ןרעסיוא רעד ןעוועג זיא יקסווָאבָאלַאג

 .ףעזָאי ץנַארפ רעזייק ןופ ןוז רעכעלצעזעגמוא רעד ןעוװעג רע זיא ,סעדנעג

 ךןקַאב ייווצ טימ ,רעזייק רעשיכיירטסע רעד יוװ עקַאט רע טָאה ןעזעגסיוא

 .דרעב

 "עג ןענעז ףיוה ןבעל ,קירוצ דלַאב ןוא ףיוה םוצ זיב ןריצַאּפש ןגעלפ ייז

 ,טַאהעג ארומ קרַאטש ןבָאה םירוחב עׂשידִיי עכלעוו רַאפ ,טניה רָאּפ ַא ןעוו

 ןופ תוחיר יד רעבָא .ןעמוקעגוצ טשינ ףיוה םוצ טנעָאנ ייז ןענעז רַאפרעד ןוא

 ,סנטייוורעד ןופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןטרָאג ספַארג ןופ ןעמולב יד

 יד רעבָא .ףיוה ספַארג םוצ זיב ןריצַאּפש ןייג ןגעלפ ךעלדיימ ךיוא

 ךיוא ןעמ טָאה לָאמַא .רעדנוזַאב ןעגנַאגעג ןענעז ךעלדיימ יד ןוא םירוחב

 ףיוא קוק ַא טּפַאכעג טָאה ןעמ .ךעלדיימ יד ןשיווצ ןעזעג סטחוש םעד לחר

 ךיוה לסיב ַא ןדייר טגעלפ יז .עמיטש ריא טרעהעג ךיוא טָאה ןעמ ןוא ריא

 ,לוק ריא טנעקרעד טָאה ןעמ ןוא

 טימ ןעמַאזוצ טשינ רעבָא ,ןריצַאּפש ןייג ןעלשריה טימ ךיוא געלפ ךיא

 -סיוא ערעייז ןרעה טנעקעג רימ ןבָאה שרדמה תיב ןיא ,םירוחב עסיורג יד

 ,זדנוא ןוא טעדוסעג עלַא ךיז ייז ןבָאה ריצַאּפש ןפיוא רעבָא .עביל ןופ ןקורד

 ענעגייא טַאהעג ןבָאה רימ רעבָא .ןזָאלעגוצ טשינ ,ךעלגנַיי ערענעלק יד

 וצ עביל ןייז ןגעװ ץכערק ַא ןזָאלסױרַא לָאמ עלַא טגעלפ לשריה .תודוס

 טריזיטַאּפמיס קרַאטש בָאה ךיא .ןצכערק ןפלעה םיא געלפ ךיא ןוא .ןעלחר

 .םיא טימ

 -לע ענייז זַא ,לשריה רימ טלייצרעד ,חסּפ ןופ געט יד ןיא ,לָאמ ןייא

 .עצינלימ ןיא הלכ ןייז ןכוזַאב ןרָאפ דעומה לוח לָאז רע זַא ןליוו ןרעט

 !ליכׂשמ ַא ייז --- ןפורעגסיוא ךיא בָאה -- !ןרָאפ טשינ ---
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 דל 9 פ ס ע טָאג אנ ח

 דוא --- ןעירשעג רע טָאה --- !ןרָאפ טשינ לַאפ ןייק ןיא לעװ ךיא ---
 םעד שיבל ןָאטעג טָאה סע יװ ױזַא ,רעגייז םענעדלָאג םעד ןקישּפָא לעװ ךיא
 !סטחוש

 עקסַאל ןיימ ףרַאד ןעמ

 ססעלעשריה ,רתסא יװ ךיא עז ,;רפרעדניא ןַא ןיא ,חסּפ דעומה לוח
 סָאװ .זיוה ןיא זדנוא וצ ןײרַא טפיול ,בייוו סרעטסיימרעגריב םעד ,עמַאמ
 !סָאד טניימ

 .ןעגנַאגעגכָאנ ריא ןיב ךיא

 ןיא ךיז ייב בייוו סרעטסיימרעגריב םעד ןעזרעד טָאה עמַאמ ןיימ ןעוו
 ךופ ןטלַאהעג טשינ וליפַא טָאה יז .ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ יז טָאה ,זיוה
 יד ןוא ,בייו סרעטסיימרעגריב םעד טרָאפ רעבָא ,םיסחוימ ןופ ןוא עכייר
 ךופ הבורק ַא ןעועג זיא יז .רעװ יבַא ןעוועג טשינ ךיוא זיא ןילַא רתסא
 .ןיבר רעצינשזיוו

 -עשריה טָאה ,ןגָאז וצ סעּפע רעטרעװ ןענופעג טָאה עמַאמ ןיימ רעדייא
 ךיימ זַא ןעמַאמ ןיימ ןטעב ןעמוקעג זיא יז .טרעלקרעד ץלַא עמַאמ סעל
 ךרָאפ לָאז רע ,ןעלעשריה ריא ייב ןלעוּפ לָאז ךיא זַא ,ןטעב ךימ לָאז עמַאמ
 .הלכ רעד וצ

 ךיא ןוא רימ ייב ןלעוּפ טעװ יז זַא ,טרעכיזרַאפ ריא טָאה עמַאמ ןיימ
 .ןעלעשריה ייב ןלעוּפ לעװ

 זַא ןעמַאמ ןיימ טרעלקרעד בָאה ךיא ןוא קעװַא זיא עמַאמ סעלעשריה

 ךגעק ןיב ךיא .טײקשירַאנ ַאזַא ןָאט וצ ןדערנָא טשינ ןעלעשריה לעװ ךיא
 .ןתח א ןרעװ וצ דניק ַא ןעגניווצ לָאז ןעמ זַא ,םעד

 .קיציא ףלָאװ 'ר ,ןיילַא רעטסיימרעגריב רעד זיא םורַא העש רָאּפ ַא ןיא
 טשינ רעטסיימרעגריב םעד לָאמניײיק טָאה ןעמ .זיוה ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג
 -ַאב סע טָאה עטַאט ןיימ .םיא וצ ןעמוקעג ןענעז עלַא .םענעי וצ ןייג ןעזעג
 טגנַאלרעד םיא גנושַארעביא ןופ טָאה רע ןוא דובכ ןסיורג ַא רַאפ טכַארט
 .(ןלייצרעד טפָא םעד ןגעוו טגעלפ רע) ןציז וצ ףיוא ךעלקנעב ייווצ

 -רעד טָאה רע .תונעט ענייז טגיילעגרָאפ טָאה רעטסיימרעגריב רעד
 ןיא קידלוש .רשיה ךרד ןופ רעטנורַא ןעייג םירוחב עקיטנייה יד זַא ,טרעלק
 'רעגייז םענעדלַָאג םעד טקישעגּפָא טָאה רעכלעוו ,לדנוז סטחוש םעד זיא םעד
 רע .געוו ןופ ןײגרעטנורַא ןזָאל טשינ ןעלעשריה ןייז טעװ רע .הלכ ןייז וצ

 -נָא טוג ןוא טגײלעגרעבירַא הלכ רעד וצ ןרָאפ ןלעו טשינ רַאפ םיא טלָאװ

 טצוװ עמַאמ ןייז רעבָא .םיא וצ ןָאט טגעלפ עטַאט ןייז יװ ױזַא טעקשטיפעג
 .ןזָאל טשינ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 .ןלעוּפ רימ ייב טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ םיא טָאה עטַאט ןיימ

 טכַאמעג רימ וצ עטַאט ןיימ טָאה ,קעװַא זיא רעטסיימרעגריב רעד ןעוו

 רעסיורג ַא זיא סָאד זַא ,טגָאזעג רימ וצ רע טָאה ,סנטשרע ,לעּפַא ןקרַאטש ַא

 וצ חוכ ַאזַא בָאה ךיא זַא ןוא ,םיא וצ טמוק רעטסיימרעגריב רעד זַא ,דובכ

 רעטסיימרעגריב םעד ייב ךָאד רימ ןנעז ,סנטייווצ ןוא ,לדנוז ןייז ייב ןלעוּפ

 םיא וצ לָאמַא ןעק ןעמ .רימ ןגעק סַאה ַא ןגָארט רע לָאז סָאװרַאפ .תולג ןיא

 ,ןפרַאדַאב

 ביל קרַאטש ןטַאט ןיימ בָאה ךיא .רימ רַאפ טנייוװעג טעמכ טָאה רע

 טימ ןטלַאהעג ןעמַאמ ןיימ טימ ןעיירעגירק ענייז עלַא ןיא בָאה ךיא .טַאהעג

 ןטַאט ןיימ בָאה ךיא .טכערעג ןעוועג סנטסיימ זיא עמַאמ ןיימ שטָאכ ,םיא

 םיא טימ ןיב ךיא .ןעלעשריה ייב טלעוּפעג בָאה ךיא ,ןגָאזּפָא טנעקעג טשיג

 ,הלכ ןייז וצ ןרָאפעג ןעמַאזוצ

 יוצ ןַאד זיא עלעשריה .ןרָאװעג טשינרָאג רעטעּפש זיא ךודיש םעד ןופ

 -וטס סלַא ןעמוקעגמיײהַא ןענעז רימ ןעוו ןוא .ןרידוטש קעװַא רימ טימ ןעמַאז

 ףטַאט ןייז ןגעק טדערעג ןוא גנולמַאזרַאפ-לַאװ ַא טריסערדַא רע טָאה ,ןטנעד

 ןטַאדידנַאק עשידִיי רַאפ טריטיגַא טָאה רע .ןקַאילָאּפ יד רַאפ ןעוועג זיא סָאװ

 .קינתיפי המ ןפורעג ןטַאט ןייז ןוא

 צטגָאזעג רימ וצ ןוא גנולמַאזרַאפ רעד ךָאנ ןפָארטעג ךימ טָאה עטַאט ןייז

 זיא ,רימ גָאז רעבָא ,רימ ןגעק טדערעג טָאה עלעשריה ןיימ זַא סייוו ךיא,

 "ורענדער רעטוג ַא סעּפע ןוז ןיימ
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 תוכ אל מ-יל עב

 -ַָאטס ַא .הכאלמילעב ַא טימ טמעשעג ךיז ןעמ טָאה לטעטש ןיימ ןיא

 תוכאלמ-ילעב ערעדנַא עלַא ןוא רעדיינש ַא ,רעטסוׂש א ,רעינשזוק ַא ,רעיל

 ךיז טלָאװ רחוס ַא ןעו .סַאלק ןקירעדינ ַא רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב ןענעז

 ַא ןופ ןלַאפרעטנורַא טניימעג סע טלָאװ ,חכאלמ-לעב ַא טימ ןעוועג ךדשמ

 -ַאב זיא ,רעמערק ַא ,רחוס ַא ,ןזָאלרעטנורַא קרַאטש ךיז ,ךיוה רעכיוה רָאג

 טעברַאעג ןבָאה סָאװ עלַא .הכאלמ-לעב ַא ןופ רעכעה ךס  ַא ןרָאװעג טכַארט

 -יילק רַאפ ןטלַאהעג ןיילַא ךיז ןבָאה ,טפול ןופ טבעלעג טשינ ,טנעה יד טימ

 יװ רעמ טשינ טרָאפ ךָאד ןיב ךיא, ,ןשטנעמ עקיטכיוו ןייק טשינ רַאפ ,ענ

 .ךיז ןגעוו ןגָאז ןײלַא רעדיינש ַא טגעלפ --- ?הכאלמילעב ַא

 טרבחעג טשינ ךיז ןבָאה ,ךעלגנַיי עשיטַאבעלַאב ענעפורעג-ױזַא יד ,רימ

 טשינ ,לוש רעד ןבעל טניוװעג ןבָאה עכלעוו ,תוכאלמ-ילעב ןופ רעדניק טימ

 טשינ ןבָאה רימ .סָאגירעטניה יד ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,םלוע-תיב ןופ טייוז

 ןעמוקעג טשינ ןענעז רימ .ייז טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ יד טַאהעג

 ןבָאה רימ ןעוו .סַאג רעזדנוא ןיא ןעמוקעג טשינ ןענעז ייז .סַאג רעייז ןיא

 רע ןוא טדערעג טשינ ייז טימ רימ ןבָאה ,ייז ןופ םענייא טנגעגַאב לָאמָא

 ,זדנוא טימ ןדייר וצ טגַאוװעג טשינ טָאה

 ךיז טָאה רעכלעוו ,רעטסוש םהרבא ןעוועג זיא עמַאנסיױא עקיצנייא יד

 "רַאפ םעד רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה םיא ,םירוחב שרדמה תיב יד טימ טרבחעג

 .ןעגנוטייצ עשידַיי רענַאקירעמַא יד ןגָארקעג טָאה רע ,עקירעמַא ןופ רעטערט

 טָאה רע .טניוװעג טרָאד טלָאװ רע יו ױזַא עקירעמַא ןגעוו טדערעג טָאה רע

 ןגעו טדערעג ןוא ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןופ רעביירש ןופ ןעמענ טנָאמרעד

 ,ןַאהַאק .בַא ןענָאמרעד טגעלפ רע .ךעלנעזרעּפ טנעקעג ייז טלָאװ רע יװ ,ייז

 ,ןטלַאהעג עלַא ןופ טָאה רע .ץיװָאקילעז לצעג ,ק"רשת ,םיובנעגייפ ,רעלימ לּול

 ,רעטסוש סלַא זיולב טנכערעג םיא טימ ךיז ןבָאה ןשטנעמ ערעטלע יד

 וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה ,ךיש עטוג רָאּפ ַא ןבָאה טלָאװעג טָאה סע רעוו

 ,טנעה ענעדלָאג טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .רעטסוש םהרבא

 גנוי-רעדיינש ַא

 רשא ,גנויירעדיינש ַא ןזיוװַאב ןסַאג ערעזדנוא ןיא ךיז טָאה גנילצולּפ

 וצ ןעמוקעג זיא רע .רעדיינש ןב רעדיינש ַא ןעוועג זיא רע .סנבואר םייח
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 .ןרעה וצ טַאהעג ביל ןבָאה רימ סָאװ ,ךעלדיל-עביל טימ ,גנַאזעג טימ זדנוא
 "עג ךיוא רימ ןבָאה םיא ךרוד .ךעלמירפס ןופ עביל יד טנעקעג ןבָאה רימ
 קורדנייא ןַא טכַאמעג זדנוא ףיוא טָאה סרעדנוזַאב .גנַאזעג ןוא עביל טרעה
 י :ןעגנוזעג טפָא טָאה רע סָאװ ,לדיל-סקלָאפ ַא

 רעגייז רעד ןיוש טגָאלש ףלעווצ

 ;םײהַא ּפָא ךימ ריפ

 ןגָאז ךיא לעװ ץורית ַא רַאפ סָאװ

 ,םייה רעד ןיא ןעמַאמ רעד ייב

 ףיוא טָאה סע ןוא עמיטש רעשלדיימ ַא טימ ןעגניז סָאד טגעלפ רע
 יז לָאז רע רוחב ַא יב ךיז טעב לדיימ ַא יו קורדנייא םעד טכַאמעג זדנוא
 ,םייהַא ןריפּפָא

 עשיטַאבעלַאב יד ןופ רעטצנעפ יד ייב ןעגניז רע טגעלפ לדיל סָאד טָא

 ןעמוקעגוצ ייז ןענעז ,לדיל סָאד טרעהרעד ןבָאה ךעלדיימ יד ןעוו .ךעלדיימ

 סָאד ייז רַאפ ןעמענרעטנורַא טגעלפ רשא .טלכיימשעג ןוא רעטצנעפ יד וצ

 ,לטיה

 -ניה ךעלדיימ עשיטַאבעלַאב טימ טריצַאּפש רׂשא זַא ,ןדייר טגעלפ ןעמ

 .טָאטש רעד רעטי

 רימ ןופ רעטלע ןעוועג זיא רע .טעדניײרפַאב רימ טימ ךיז טָאה רשא

 .תודוס ענייז רימ טיורטרַאפ רענעי סָאװ ,דובכ ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא סע ןוא

 רע .עלָאקש רעשיליוּפ רעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ טלייצרעד רימ טָאה רע

 -אלמ-ילעב לָאצ ַא ןופ רעדניק יד) עלָאקש רעשיליוּפ רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא

 ,טיורטרַאפ רימ טָאה רע .(עלָאקׂש רעשיליוּפ רעד ןיא טנרעלעג ךיז ןבָאה תוכ

 -ידַיי ןּפיינק וצ ביל טָאה ,טימעסיטנַא ןַא זיא סָאװ ,רָאטקעריד-לוש רעד זַא

 טימ סעביל ןליּפש סָאװ ,ךעלדיימ ןגעוו טלייצרעד רימ טָאה רע .ךעלדיימ עש

 ,ייז ןופ תונתמ ןעמענ ,םיצקש יד

 -עג סָאװ ךעלדיימ עלַא טימ ןשוק ךיז ןעק רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע

 טשינ ךיא סייוו ,ײרעמירַאב ַא טַאלג יצ ,תמא ןעוועג זיא סָאד יצ .םיא ןלעפ
 םירוחב יד וצ ןלייצרעד וצ סָאװ טַאהעג בָאה ךיא רעבָא .גָאט ןקיטנייה זיב

 ,עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג םעד ךרוד בָאה ךיא ןוא

 טימ ןדייר ןוא ןייטש טנגעגַאב לָאמנייא ךימ טָאה עטַאט ןיימ ןעוו

 םעד ןופ ןענרעלסיוא ךיז וטסעװ סָאװ; :טגָאזעג ךָאנרעד רימ רע טָאה ,ןרׂשא

 םיא בָאה ךיא .ןרעפטנע וצ סָאװ טַאהעג טשינ םיא בָאה ךיא ??גנוי-רעדיינש

 .תודוס עשיטנַאמָאר רימ טלייצרעד רע זַא ,ןגָאז טנעקעג טשינ ךָאד
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 דר לצ פ ס ע טָאג אנ ח

 הכלמ ענייש יד

 ךעוועג זיא טעדניירפַאב רימ טימ ךיז טָאה רשא סָאװרַאפ ךַאזרוא יד

 יד ןפורעג יז טָאה ןעמ .רעלדנעהיץלָאה םעד ,קיציא ןופ רעטכָאט יד ,הכלמ

 רָאּפ ַא טַאהעג טָאה יז .רימ ןופ תונכש ןיא טניוװעג טָאה יז .הכלמ ענייש

 טלַא רָאי 15 םורַא ןעוועג זיא יז ,ךעלּפעצ עדנָאלב ןוא ןגיוא עקיטכיל ,עיולב

 ,םיכודיש טדערעג ןיוש ריא טָאה ןעמ .18 ןופ יו ןעזעגסיוא ןוא

 זַא ןעמירַאב ךיז טגעלפ ,זדנוא וצ ןעמוק טפָא טגעלפ סָאװ ,עטַאט ריא

 עשידִיי ערעדנַא יד יו שרעדנַא עלָאקש רעד ןיא ךיז טריפ רעטכָאט ןייז

 ךעלדיימ עשידַיי יד וצ ןטנעמילּפמָאק טכַאמ רָאטקעריד-לוש רעד .ךעלדיימ

 טגָאז רָאטקעריד-לוש רעד סָאװ ,קידנרעה טשינ ךיז טכַאמ יז ,ןכַאל ייז ןוא

 .רעטרעוו עטוג וליפַא יוג ןייק ןופ ןרעה טשינ ליוװ יז ,ריא

 טגָאלש ףלעוװצ, ןעגניז ,רעטצנעפ סהכלמ םורַא ןעיירד ךיז טגעלפ רשא

 םיא טָאה יז .ןעמוקוצ טשינ רעטצנעפ םוצ טגעלפ יז רעבָא ."רעגייז רעד

 טָאה רע .טרָאװ ַא ןגָאז ריא לָאז רע ,טייקכעלגעמ יד ןבעגעג טשינ לָאמנייק
 .ריא וצ ןדער ,ןכש ריא ,רימ ךרוד טלָאװעג

 ןגָאז רע טגעלפ --- "!ןרעװ עגושמ ןעק ןעמ !רוגיפ ַא !גנַאג ַא רָאנ עז,

 ,ריא וצ טָאטשנָא ,רימ וצ

 .ןגָאז וצ ריא רעטרעוו:סעביל טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג זיא רע

 יו ױזַא ,ןסיש ךיז ךָאנרעד ןוא שוק ַא ןבעג טלָאװעג ריא טלָאװ ךיא;

 ךורב ,ןעדלעז בילוצ ,ווָאנַאװיא ,טנעדוטס רעשינעטור רעד ןָאטעג טָאה סע

 .ןגָאז רע טגעלפ -- ?סרעדיינש בקעי

 טָאה ,םיא ץוחַא ,רענייק סָאװ ,עטכישעג ַא טױרטרַאפ רימ טָאה רע ןוא

 טנעדוטס םעד טּפַאכעג טָאה ,בקעי ךורב ,רעדיינש רעד זַא ,טסּוװעג טשינ

 רעד ןוא טשטַאּפעצ טוג םיא רע טָאה ,עדלעז ,רעטכָאט ןייז ןשוק ווָאנַאװיא

 ןסָאשרעד ךיז קיטייװ רַאפ ןַאד טָאה טנעדוטס

 -טסבלעז ןיײגַאב ךָאנרעד ןוא ןהכלמ שוק ַא ןבעג טלָאװעג טלָאװ ךיא,

 ,טקירדעגסיוא רימ רַאפ ךיז רע טָאה --- *דרָאמ

 עלעמעק ַא

 טָאה רע .תוחילש עקיטכיו ַא טױרטרַאפנָא רשֲא רימ טָאה לָאמנייא

 -יא סָאד לָאז ךיא זַא ,טגנַאלרַאפ רימ ןופ ןוא עלעמעק טיור ַא ןבעגעג רימ

 .טקישעג ריא רשא טָאה סָאד זַא ,ןגָאז ריא ןוא ןהכלמ ןבעגרענ

 ןיא זדנוא וצ ןעמוקנײרַא טפָא טגעלפ יז .טנעקעג טוג ןהכלמ בָאה ךיא

 .ץלַאז לסיבַא רעדָא ,רעקוצ לקיטש ַא ןעייל וצ ,ןעמַאמ ריא ןופ טקישעג ,זיוה
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 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 .טריסערעטניא טשינ ךימ טָאה יז .טדערעג טשינ ריא טימ לָאמנייק בָאה ךיא

 "נייא ךיוא ךיא בָאה ,טייקנייש ריא ןגעוו טדערעג ליפ ױזַא טָאה רשא רעבָא

 ןגעוו ןדייר ריא טימ טלָאװעג ןיוש בָאה ךיא .לדיימ ןייש ַא זיא יז זַא ןעזעג

 טגעלפ רע ."!?טדערעג ריא רימ טסָאה ,ונ, :ןגערפ טּפָא ךימ טגעלפ רע .ןרשא

 רעבָא .םיא ןגעוו טרָאװ טוג ַא ןגָאז ןוא ןדייר ריא טימ לָאז ךיא זַא ,ןטעב ךימ

 ןעמוקעגנײרַא זיא יז ןעוו .וצרעד טייקכעלגעמ ןייק ןבעגעג טשינ רימ טָאה יז

 .ּפָאק םעד ןזָאלעגרעטנורַא ןטלַאהעג ןוא ןפָאלעגסױרַא לענש יז זיא ,זדנוא וצ

 ןגָאז וצ ריא טיירג ןעוועג ךיא ןיב ,טנַאה ןיא עלעמעק ןטימ ,טציא רעבָא

 ךיז בָאה ךיא .טַאהעג ארומ טשינ בָאה ךיא .ןסייהעג רימ טָאה רשא סָאװ

 .חילש ַא יװ רעמ טשינ ךָאד ךיא ןיב ןעמעלַא ךָאנ .טמעשעג טשינ ךיוא

 יזיוה ריא ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא הכלמ .ירפ תבש ַא ןיא ןעוועג זיא סע

 ןכַאמ סע לָאז ךיא רימ וצ ןעקנווועג ןוא טייז רעד ןיא ןענַאטשעג זיא רשא

 .רעלענש סָאװ

 סָאד ןבעגעג ריא ןוא "הכלמ, :טגָאזעג ,ריא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 .דרע רעד ףיוא ןלַאפעגרעטנורַא זיא סע .ןעמונעג טשינ סָאד טָאה יז .עלעמעק

 "עצ ךיז טָאה הכלמ .ענעצס יד ןעזעג ןוא ןעמוקעגנָא זיא ,עטַאט ריא ,קיציא

 ןביוהעגפיוא טָאה ,רעטָאפ ריא ,קיציא .זיוה ןיא ןפָאלעגנײרַא זיא ןוא טנייוו

 ויא ןגָאז וצ סעּפע טייקכעלגעמ ַא טַאהעג טָאה רע רעדייא .עלעמעק סָאד

 יזיוה ןיימ ןיא ןײרַא לענש ןיב ךיא ןוא ןפָאלטנַא רשא

 ,עטַאט סהכלמ ,קיציא זיא טונימ ףניפ ןייק טרעיודעג טשינ טָאה סע

 :טגָאזעג ןוא עלעמעק סָאד ןטַאט ןיימ ןזיוועג טָאה ,זדנוא וצ ןעמוקעגניײרַא

 סָאד טָא ןבעגעג ןהכלמ ןיימ טָאה רע !ריא טָאה טישכת םענייש ַא;

 ."עלעמעק
 בָאה ךיא .טכַארטַאב סע ןוא עלעמעק סָאד ןעמונעגוצ טָאה עטַאט ןיימ

 "עק סרשא רָאנ ,טניימ טשינ זיא סָאד זַא ןטַאט ןיימ ןגָאז טנעקעג טשינ ךָאד

 ןופ סױרַא ךיא ןיב ,טגָאזעג סעּפע רימ טָאה עטַאט ןיימ רעדייא זיא .עלעמ

 ,זיוה
 ךיז בָאה ךיא .םײהַא קירוצ ןעמוקעג ךיא ןיב םורַא העש רָאּפ ַא ןיא

 .טגָאזעג טשינרָאג רימ טָאה עטַאט ןיימ רעבָא .ףוס ןצרַאװש ַא ףיוא טכירעג

 וצ ןטַארעג םיא טָאה יז ןוא ןעמַאמ ןיימ טימ טדערעגרעביא אמתסמ טָאה רע

 .עטכישעג עצנַאג יד ןגיײװשרַאפ

 טשינ רעמ זיא רע .ןרשא טימ טנגעגַאב טשינ רעמ ךיז ןַאד בָאה ךיא

 זיא עטַאט ןיימ ןעוו ,רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא טימ .סָאג רעזדנוא ןיא ןעמוקעג

 ."!עלעמעק; :ןָאטעג םורב ַא רע טָאה ,סעכ ןיא ןרָאװעג רימ ףיוא
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 רעטסוש רענרעדָאמ רעד

 וצ םיטַאבעלַאב זיולב ןעמוק ןגעלפ לטעטש ןיימ ןופ שרדמה תיב ןיא
 ,קיטילָאּפ ןדייר ןוא ארמג ןענרעל יצ םירוחב ןעמוק ןגעלפ גָאטיײב .ןענעװַאד
 ייז ,ןעמוקעג טשינ ןיהַא ןענעז ,תוכאלמ-ילעב ,רעטעברַא .עביל ןגעוו רעדָא
 רעד, ,רעטסוש םהרבא ןעוועג זיא םַאנסױא ןַא .ליש ןיא ןענעװַאד ןגעלפ
 -ייב ןדעי ןעמוק טגעלפ רע .ןפורעג םיא טָאה ןעמ יװ ,"רעטסוש רענרעדָאמ
 טימ ךיז ןבָאה םירוחב יד .ןסעומש ןוא םירוחב יד וצ שרדמה"תיב ןיא גָאט
 ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ןרעוו ריֹווועג ייז ןגעלפ םיא ךרוד .ןעוועג היחמ םיא
 .עקירעמַא ןיא לעיצעּפס ןוא ,טלעוו רעד

 -ייצ עשידִַיי רענַאקירעמַא קַאּפ ַא טימ ןעמוק טגעלפ רעטסוש םהרבא
 רע .עקירעמַא ןופ טקישעג םיא טָאה דניקרעטסעווש ַא רענייז סָאװ ,ןעגנוט
 ,ווירב יד טול טגעלפ רע ,טרָאד ןופ לקיטרַא ןַא ןענעיילרָאפ לָאמַא טגעלפ
 ןבעג זדנוא ,עיזַאטנַאפ רענעגייא ןייז ןופ ףליה רעד טימ ,טמוקַאב רע סָאװ
 .עקירעמַא ןיא ךיז טוט סע סָאװ דליב ַא

 רָאג ַא עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא ןעוועג ןענעז לטעטש רעזדנוא ןופ
 -ילעב רעדָא ,ןפָאלטנַא ןענעז ןוא טצעזעגנָא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ,לָאצ עניילק
 ןעמוקַאב טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד .ןבירשעג קיניײװ ןבָאה ענעי ,תוכאלמ
 ,רעטסוש םהרבא ןעוועג זיא ווירב טּפָא

 טָאה'ס ,דנַאל יירפ ַא זיא עקירעמַא זַא ,טסוװװרעד ךיז רימ ןבָאה םיא ןופ
 טגירק סָאװ ,רעזייק ַא יו טשינ ,םיא טלייוװ קלָאפ סָאד סָאװ ,טנעדיזערּפ ַא
 סכרבש ימ ןייק טשינ טנעדיזערּפ םעד טרָאד טכַאמ ןעמ .השוריב טמַא ןייז
 ,ליוו ןעמ סָאװ ןגָאז טרָאד געמ ןעמ .רעזייק ַא רַאפ ןָאט סָאד זומ ןעמ יװ
 ןעמ טמעש תוכאלמ-ילעב ןייק טימ .טנעדיזערּפ ןגעק וליפַא ןדייר געמ ןעמ
 טנרעל רעדעי .ןטעברַא ייז .טפול ןופ טשינ טרָאד ןבעל ןדִיי .טשינ טרָאד ךיז
 דָארגָאּפ .טכער עלַא טרָאד ןבָאה ןדִיי .הכרב יד טָאה ןוא הכאלמ ַא סיוא ךיז
 ןרעוו טרָאד ןעק דַיי ַא .ןעמוקעגרָאפ טשינ לָאמנייק ךָאנ ןענעז ןדִיי ףיוא ןעמ
 ,רעטסינימ ַא

 זדנוא רַאפ רעטסוש םהרבא טגעלפ תוישעמ עכעלנע ןוא עכלעזַא טָא
 ַא ןכַאמ זדנוא ףיוא ןגעלפ ןעגנולייצרעד יד ןוא ,שרדמה תיב ןיא ןלייצרעד
 טָאה רעטסוש םהרבא ןעוו ןעיירפרעד ךיז ןגעלפ רימ .,קורדנייא ןקרַאטש
 ,סיינ סעּפע זדנוא טגנערב רע זַא ,טסּוװעג ןבָאה רימ .ןזיװַאב ךיז
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 םזינויצ

 רָאּפ ַא ףיוא ןרָאפקעװַא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ רעטסוש םהרבא

 טרָאד ןופ זדנוא טגעלפ ןוא ,טעברַאעג טרָאד טָאה ,ץיוװָאנרעשט ןייק םישדח

 ,סיינ ןעגנערב

 ןגעוו טלייצרעד זדנוא רע טָאה ,ץיוװָאנרעשט ןופ קידנעמוקנָא ,לָאמניײא

 רע טָאה ,ןטסינויצ ןופ ןיירַאפ ַא ץיווָאנרעשט ןיא טרָאד ןַארַאפ .םזינויצ

 ךיוא ןוא ןעגנוטייצ ןענעײיל ןעמוק טפָא טרָאד טגעלפ רע ןוא ,טלייצרעד

 | .סעדער ןרעה

 זַא ןרָאװעג ריֹוועג טרָאד זיא רע זַא ,ןבעגעגרעביא זדנוא טָאה רע

 .דרָאב ענייש ַא טָאה רעכלעוו ,לצרעה ןעמָאנ ןטימ רָאטקָאד ַא ןַארַאפ זיא'ס

 לצרעה רָאטקָאד רעד ןוא .טנַאװ רעד ףיוא ןעגנעה דליב ןייז ןעזעג טָאה רע

 ןַא רַאפ ןדִיי יד וצ ןבעגקעװַא סע ןוא לארשייץרא קרעט םייב ןפוקּפָא ליוו

 :עקירעמַא ןיא יוװ ,טנעדיזערּפ רעדָא ,גינעק םענעגייא ןַא טימ םייה רענעגייא

 רעשידִיי רעד טעװ ןדִיי ףיוא םָארגָאּפ ַא ןכַאמ רַאצ רעד טעװ רעמָאט ןוא

 ןגָאז םיא ןוא רַאצ םוצ ווירב ןגנערטש ַא ןקיש ,טנעדיזערּפ רעדָא ,גינעק

 טסגָאלש וד טסייה סָאװ ,קַאינדוקסַאּפ וד ,ריזח עינָאפ וד ,סיוא רעה ,, :ױזַא

 ןגָאלש דלַאב טשינ ךיז טסעװ וד ביוא ?קלָאפ עטלייוװרעדסיוא סָאד ,ןדִיי

 דעי ןריטסערַא ,לארשייץרא ןיא ,ָאד רימ ןלעוװ ,"אטח לע; ןײרַא ץרַאה ןיא

 ןעגנּולצַאב עשיטַאמָאלּפיד יד ןכערבּפָא ןלעװ רימ .ָאד ךיז טניפעג סָאװ סור

 ."ןעלטימ עטסגנערטש יד ריד ןגעק ןעמעננָא ןוא ריד טימ

 רימ ןלעװ דנַאל םענעגייא רעזדנוא ןיא זַא ,טרעלקרעד רעטייוו טָאה רע

 ןטעברַא ןלעװ ןדִיי .עיצילַאג ןרעטצניפ םעד ןיא יו טפול ןופ ןבעל טשינ

 רעדעי .הכאלמילעב ַא ןייז וצ ןעמעש טשינ ךיז טעװ ןעמ ,רעדלעפ יד ףיוא

 ,ןטרָאגנײװ ןייז ןוא םייה ןייז ןבָאה טעװ דַיי

 סע ןוא ןָאט ןשירָאטַאמַאלקעד ַא טימ ןבעגעגרעביא ץלַא סָאד טָאה רע

 רעד ןופ טקיצטנַא ןעוועג ןענעז רימ .קורדנייא ןרעייהעגמוא ןַא טכַאמעג טָאה

 ַא ןענַאטשטנַא דלַאב זיא סע .דנַאל ןגייא ןַא ןבָאה ןלָאז ןדִיי זַא ,עיידיא

 ןעגנוניימ יד .טנעדיזערּפ ַא יצ גינעק ןשידִיי ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד יצ ,עטַאבעד

 ןוא טנעדיזערּפ ַא רַאפ ןעוועג ןענעז םירוחב עכעלטע .טלייטעצ ןעוועג ןענעז

 ןעוועג זיא ,לקינייא סבר רעװָאקטרָאשט םעד ,עלעקייש ייז ןשיוװצ ,ערעדנַא

 רימ ןזומ/, ,טגָאזעג רע טָאה ,"הנידמ עשידִיי ַא ןיוש רימ ןבָאה; .גינעק ַא רַאפ

 המלש !גינעק רעטכעלש ַא ןעוועג זיא ךלמה דוד ,עשזיסָאװ ,ךלמ ַא ןבָאה

 "?גינעק רעטכעלש ַא ןעוועג זיא ךלמה

 עדער ַא ןטלַאהעג ןוא טרָאװ סָאד ןעמונעג ןַאד טָאה רעטסוש םהרבא

 דנַאל עטסיירפ סָאד זיא עקירעמַא זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .טנעדיזערּפ ַא רַאפ
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 ןעמוקנײרַא ןדִיי ןענעק ןיהַא, .טנעדיזערּפ ַא טָאה סע לייוו ,טלעוו רעד ףיוא
 יירפ ױזַא ןייז טעװ דנַאל רעזדנוא ךיוא, .טגָאזעג רע טָאה ,"טרעטשעגמוא
 ןסחי ַא סעּפע ןכַאמ טשינ ,טנעדיזערּפ ַא ןלייוורעד ןלעוו רימ .עקירעמַא יו
 .ןענעשרי ןזומ םיא לָאז ,ןייז טשינ לָאז סע רעװ ,ןוז ןייז סָאװ ,גינעק ַא רַאפ
 יירפ תמא ןַא .עטקירדרעטנוא עלַא ןזָאלנײרַא דנַאל רעזדנוא ןיא ןלעוװ רימ
 ."ןבָאה רימ ןלעװ דנַאל

 םעד ,עלעקייש ןופ וליפַא ,ןעמעלַא ןופ ןרָאװעג טרידָאלּפַא זיא עדער ןייז
 רַאפ טרעלקרעד ךיז ןוא ןבעגעגרעטנוא ףוס םוצ ךיז טָאה רע .לקינייא סבר
 ,טנעדיזערּפ ַא

 ךיז טָאה רע .רעטסוש םהרבא וצ ןגַארפ רָאּפ ַא טלעטשעג ןַאד טָאה ןעמ
 ןיא ןיירַאפ ןשיטסינויצ ןיא ןעזעג סע טָאה רע יװ ןגַארפ ןלעטש ןסייהעג
 ,ץיווָאנרעשט

 רעבָא .ןייש ןוא טוג זיא ץלַא, :טרעלקרעד טָאה םירוחב יד ןופ רענייא
 ?לארשייץרא רַאפ קרעט םעד ןלָאצַאב וצ טלעג ןמענ לצרעה .רד רעד טעװ ּווד
 -קעװַא טשינ ךָאד טעװ קרעט רעד .ןענָאילימ ןטסָאק רשפא ךָאד טעװ סָאד
 *!קינָאה ןוא ךלימ טניר סע ּוװ דנַאל ַא ,לארשייץרא יו דנַאל ַאזַא קיליב ןבעג

 םיא טָאה'מ סָאװ ןדירפוצ זיא רע זַא ,טרעלקרעד טָאה רעטסוׂש םהרבא
 םעד טגערפעג ךיוא ןעמ טָאה אישק עבלעז יד לייוו ,עגַארפ יד טָא טלעטשעג
 עג םעד ףיוא טָאה רענדער רענעי ןוא ץיוװָאנרעשט ןיא רענדער ןשיטסינויצ
 .רענדער ַא לָאמנייא ןיוש זיא רע .ףרַאש ןוא רָאלק טרעפטנע

 -רעד טָאה רענדער רענעי זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה רעטסוש םהרבא ןוא
 רעד .עגַארפ רעד ןגעוו ּפעק יד ךיז ןכערב רעריפ עשיטסינויצ יד זַא ,טרעלק
 סָאװ ,יד עלַא ןוא .ןעגנידּפָא טשינ רָאג טזָאל רע .ןענָאילימ ךס ַא ליוו קרעט
 רעבָא .עגרַאק ןייק טשינ ,ןשטנעמ עביל ,ןשטנעמ עטוג ןענעז ןטסינויצ ןענעז
 ,סדלישטָאר יד ייב ךיז ןעניפעג ןענָאילימ יד .טלעג ךס ןייק טשינ ןבָאה יז
 ענעגייא ןייק טשינ ןליוו ענעי ןוא ערָאיפעטנָאמ הׂשמ ייב ,שריה ןָארַאב םייב
 טנעק ריא ,, ,טרעלקרעד רעטייוו רעטסוש רעד טָאה ,"רעבָא; .הנידמ עשידִיי
 יז טעװ רע .ןרעלקרעד ייז טעװ רע ,לצרעה .רד םעד ףיוא ןזָאלרַאפ ןיוש ךיז
 ןגירק ןלעװ ןדִיי יד ןוא סעסַאק ערעייז ןענפע ןזומ ןלעװ ייז ןוא ןזײװַאב
 ,"םייה ַא

 םזילַאיצָאס

 ןעמעלַא ןיוש טָאה רע זַא ,טליפעג טָאה רעטסוׂש םהרבא יוװ םעדכָאנ
 -ַאיצָאס רעד ןגעוו ןרעלקרעד ןעמונעג ייז רע טָאה ,ןטסינויצ רַאפ טכַאמעג
 ,גנוגעווַאב רעשיטסיל
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 -ַאיצָאס א ןַארַאפ ךיוא זיא ץיוװָאנרעשט ןיא זַא ,טלייצרעד ייז טָאה רע

 ןבָאה סָאװ ,סעדער ןרעה ןוא ןײגנײרַא ךיוא טגעלפ רע ןוא ןיירַאפ רעשיטסיל

 ,טגָאזעג רע טָאה ,ןגיוא ענייז טנפעעג

 טלעוו יד ןעװעטַאר טעװ --- טרעלקרעד רע טָאה --- םזילַאיצָאס רעד ---

 ןופ רענייא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סע יװ ,טייהשטנעמ יד ןכַאמ ךעלקילג ןוא
 ,ץיווָאנרעשט ןיא רענדער יד

 לָאז ןעמ זַא -- טגָאזעג רע טָאה -- טקעװצַאב םזילַאיצָאס רעד ---

 ןשיוװצ ךיילג ףיוא ךיילג ןלייטעצ סע ןוא עכייר יד ייב טלעג סָאד ןעמענקעווַא

 ןוא רעקירדרעטנוא ןייק ,עמערָא ןוא עכייר ןייק רעמ ןייז טשינ לָאז סע .קלָאפ

 עניילק ןיא ערעדנַא ןוא ןצַאלַאּפ ןיא ןעניֹוװ ןלָאז לייט ַא ,עטקירדרעטנוא

 .ךעלביטשי

 סע ּוװ ,ץַאלַאּפ סיקסווָאבָאלָאג ףַארג ןגעוו ליּפשייב ַא ןבעגעג טָאה רע

 עטלַא ספַארג םעד זיולב טרָאד טניוװ .ןרעמיצ קיצפופ רשפא ךיז ןעניפעג

 גונעג ,לרעמיצ ןייא ןבעג טניה יד טימ ריא ןעמ טעװ .טניה יירד טימ עמַאמ

 ןבָאה עכלעוו ,עמערָא וצ ןבעג ןעמ טעװ ןרעמיצ ערעדנַא יד ןוא .ריא רַאֿפ

 -םול ןיא ןענרעל ןלָאז רעדניק עשידַיי ידכ ,םידמלמ וצ ,ןעניֹוװ וצ ּוװ טשינ

 | .ןרעמיצ עקיס
 ףלעװצ טָאה הירמש ריבג רעד .ליּפשייב ןטייוצ א ןבעגעג טָאה רע

 ,טסניד ַא ןוא בייוו ןייז טימ טרָאד רע טניוװ .קינַאג ןסיורג ַא טימ ןרעמיצ

 ַא ןוא בייוװ ןייז ןוא ךיז רַאפ םענייא ,ןרעמיצ ייווצ ןבעג םיא ןעמ טעוו

 עמערָא וצ ןבעג ןעמ טעוװ ןרעמיצ ערעדנַא יד .טסניד ןייז רַאפ רעמיצ ןטייווצ

 רעכלעוו ,בר רעװָאקטרָאשט םוצ ןבעגקעװַא ןעמ טעוװ רעמיצ ןייא .טייל

 .רעלעק ַא ןיא טניווו

 ןופ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא יז טיול ,םַארגָארּפ עשיטסילַאיצָאס יד

 ןופרעד זיא סרעדנוזַאב ןלעפעג קרַאטש םירוחב יד זיא ,רעטסוש םהרבא

 רַאּפ ַא טימ טָאה רעכלעוו ,לקינייא סבר םעד ,עלעקייש טרעטסײגַאב ןעוועג

 ,לארשי-ץרא ןיא עיכרַאנָאמ ַא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז רעירפ טונימ

 אב כוכ רב

 עגנַאל ַא ןעזעג טשינ רעטסוש םהרבא ןבָאה רימ יו םעדכָאנ ,לָאמניײא

 ןופ דיל ַא גידנעגניז שרדמה תיב ןיא ןעמוקעגניײרַא גנולצולּפ רע זיא ,טייצ

 ןיִב ךיא, :טפַארק סיורג טימ ןעגנוזעג טָאה רע ."אבכוכ רב, עסעיּפ רעד

 טָאה רע יו טקנוּפ עלָאר יד טליּפשעג ןוא "דלעה רעשידִיי רעד ,אבכוכ רב

 ,ץיווָאנרעשט ןיא עסעיּפ סנעדַאפדלָאג ןיא ןליּפש ןעזעג סע

 .ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג ,טדערעג טָאה רע
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 -סיוא עלָאר יד טליּפשעג רע טָאה ,ּפָא טשינ ךימ טרַאנ ןורכז ןיימ ביוא
 רַאפ טסַאּפעג טָאה עמיטש עקרַאטש ןייז ןוא ןעזסיוא שידלעה ןייז .טנכייצעג
 ,עלָאר רעד

 רעד זדנוא רַאפ טייטש ָאד זַא ,טניימעג רימ ןבָאה ןליּפש םיא קידנעעז
 ךיז ליוו רע ןוא רעמיור יד טיגזַאב טָאה סָאװ ,אבכוכ רב דלעה רעשידִיי
 ןוא ןעגניז ןפלָאהעג םיא ןבָאה רימ .ןדִיי עטגלָאפרַאפ יד רַאפ ןעמעננָא טציא
 עג עלַא ןבָאה רימ .טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,סענעצס עלַא טבעלעגרעביא
 ,סאבכוכ רב ןייז טלָאװ

 רוחב ןייא טָאה --- לטעטש ןרעטצניפ םעד ןיא רעטנוא ָאד ןעייג רימ ---
 | ,ץפיז ַא טימ טגָאזעג

 ןקרַאטש ַאזַא טכַאמעג אבכוכ רב ןליּפש סרעטסוש םעד טָאה רימ ףיוא
 -בעה ןיא דיל ַא ןבירשעגנָא ךיא בָאה רעטעּפׂש רָאי ייווצ טימ זַא ,קורדנייא
 טקישעג דיל סָאד בָאה ךיא ."אבכוכ רב ַא ןייז ליוו ךיא; :ןעמָאנ ןטימ שִיער
 רעד טימ טקישעגקירוצ דיל סָאד רימ טָאה ןעמ .גנוטייצ רעשיערבעה ַא ןיא
 זיא ןבירשעגנָא רעבָא ,ענייש רעייז ןענעז עניימ ןליפעג יד זַא ,גנוקרעמַאב
 .טכעלש רָאג סָאד
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 רעטסעװש סעטַאמ ןיימ

 ןַא ןעוועג ןיוש יז זיא ,הכלמ ,רעטסעוװש ַא טַאהעג טָאה עטַאט ןיימ

 קרַאטש ךיז ןבָאה ,עמַאמ ןיימ לעיצעּפס ןוא עטַאט ןיימ ןוא ,לדיימ רעטלע

 טנַאּפש לדיימ ַא ןעו זַא ,ןטלַאהעג טָאה עמַאמ ןיימ .ריא ןגעוו טגרָאזעג

 וצ רַאפעג ןיא זיא ןוא דיומ עטלַא ןַא ןיוש יז טרעוו קיצנַאװצ יד רעבירַא

 ,ןסעזרַאפ ןביילב

 טשינ טָאה סָאװ דִיי רעדעי .םינכדש ךס ַא טגָאמרַאפ טָאה לעטש ןיימ

 ןענידרַאפ וצ ידכ ,ךודיש ַא ןריפוצסיוא טנַאלּפעג טָאה הסנרּפ ןייק טַאהעג

 ןעמ יא .ןשָארג ןרשכ ןכעלרע ןַא רַאפ ןטלַאהעג סָאד טָאה ןעמ .טלעג-תונכדש

 "רַאפ ןעמ יא ,רעטכָאט עשידִיי ַא ןכַאמ הנותח טפלעה ןעמ ,הווצמ ַא טוט

 ,טלעג לסיבַא טניד

 םינכדש ייווצ

 לאומש :ייווצ זיולב טַאהעג לטעטש ןיימ טָאה םינכדש עלענָאיסעּפָארּפ

 וצ ךודיש ַא לדיימ ַא רעדָא רוחב ַא טַאהעג טָאה סע רעוו .ךענעה ןוא בקעי

 ןבָאה סָאװ ,יד .םינכדש ייווצ יד ןופ םענייא וצ ןדנעוו טזומעג ךיז טָאה ןָאט

 םירוחב טימ .ףליה ךָאנ םינכדׂש עדייב וצ טדנעוועג ךיז ןבָאה ךעלדיימ טַאהעג

 ,הגאד ערענעלק ַא טַאהעג ןעמ טָאה

 .ןרעטקַארַאכ ענעדיישרַאפ ןופ ןעוועג ןענעז םינכדש עדייב

 ַא טימ ,ךיוב ןקיד ַא טַאהעג טָאה ,רערעווש ַא ןעוועג זיא בקעי לאומש

 רע זַא ,טרעהעג ןעמ טָאה טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןעוו .דרָאב רעטיירב

 : .ךיז טצעז

 ןעוו ןוא ,עלעדרעב ןיילק ַא טַאהעג טָאה ,רערַאד ַא ןעוועג זיא ךענעה

 ,טרעהעג טשינ רָאג ןעמ טָאה טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע

 ילָאװַאּפ ,ךיוה טדערעג טָאה ,עמיטש סַאב ַא טַאהעג טָאה בקעי לאומש

 .תויׂשעמ עגנַאל טלייצרעד ןוא טרָאװ סעדעי ןגיוצעג ,גנַאל ןוא

 ַא טימ ,לענש ןדער טגעלפ ,עמיטש ןַארּפָאס ַא טַאהעג טָאה ךענעה

 רע סָאװ ןייטשרַאפ טנעקעג טָאה רעדעי טשינ .ןצַאז עבלַאה ןוא שטיווק

 :טגָאזעג לשמל טָאה רע ןעװ .ןענַאטשרַאפ םיא טָאה עמַאמ ןיימ .טדער

 זַא ,טניימ רע זַא ,טסּוװעג עמַאמ ןיימ טָאה ,*טחוש השמ --- טחוש רזעילא,

 .רעטכָאט סטחוש השמ רַאפ ןתח ַא טרעוו ןוז סטחוש רזעילא

 ךרוד ןתח ַא ןרעוו ןיא טלַאה רענייא זַא ,טסּוװרעד ךיז טָאה ךענעה ןעוו
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 ,עלעכיב ןייז ןזיוועג םיא ןוא םענעי וצ ןפָאלעגניײרַא רע זיא ,ןכדש רעדנַא ןַא
 רַאפרעד זיא רע ןוא ,עלעכיב ןייז ןיא ךיז טניפעג ןעמָאנ סנתח םעד זַא
 ,טלעג-תונכדש םוצ ףתוש ַא

 טָאה רע .טריפעג ױזַא ךיוא ךיז טָאה ,בקעי לאומש ,ןכדׂש רעטייווצ רעד
 .עלעכיב ןייז ןיא לדיימ-הלכ ןוא רוחב-"ןתח ןדעי טַאהעג ךיוא

 עדייב ןבָאה ךודיש ַא טריפעגכרוד טָאה .,רָאטַאמַא ןַא ,ןכדׂש ַא ביוא
 -עג ייז ןבָאה טשינ ןעוו ,טלעג-תונכדש ןופ לייט ַא ןגירק טזומעג םינכדש
 ,ךודיש םעד ןכַאמ וצ עילַאק טעשַארטס

 עדייב וצ טדנעװעג הכלמ ןרעגעוװש ריא ןגעװ ךיז טָאה עמַאמ ןיימ
 ,םינכדש

 םירוּפ

 רַאפ סָאװ ןעז וצ ןעמַאמ ןיימ ןבעל ץיז ךיא .םירוּפ זיא סע ,לָאמנייא
 ייווצ םענייא טקיש יז .קירוצ טגירק יז סָאװ ןוא סױרַא טקיש יז תונמ חלש ַא
 טקיש יז .ךעלקיטש עניילק ייווצ קירוצ טגירק ןוא ןדָאלפ ךעלקיטש עסיורג

 .יירד קירוצ טגירק ןוא ךעקעל ךעלקיטש  ייווצ

 רימ סָאװ ןתונמ חלש יד טיול ,ןענעכערסיוא ןטַאט ןיימ טימ געלפ ךיא
 .טשינ רעוו ןוא גרַאק זיא סע רעוװ ,ןגָארקעג ןבָאה

 -על ךעלקיטש עניילק ייווצ טקישעגקירוצ טָאה לשמל עצנַאב עמומ יד

 ריא טָאה סָאד .טעבָאשזדעגסיוא ןעוװעג ןענעז ךעקעל ןופ סינ יד ןוא ךעק
 ןוא געו ןפיוא סינ יד ןעמונעגסױרַא ,תונמ חלש םעד קידנגָארט ,לרעטכעט
 ןוא עגרַאק ַא זיא עמַאמ יד, :ןגָאז םעד ןגעוו טגעלפ עמַאמ יד .טשַאנעגפיוא
 ןייש ןייק טשינ תונמ חלש ריא טָאה רַאפרעד .עקרעשַאנ ַא זיא רעטכָאט יד
 ."םינּפ

 "חלש יד ךרוד ןענעז סָאװ ,ןדָאלּפ ךעלקיטש יד ןענעקרעד געלפ ךיא
 .ךעלגניצ יד ןופ טצנַאלגעג ןבָאה ייז .געוו ןפיוא ןרָאװעג טקעלעגּפָא ןתונמ

 ןימ ןרעה ןוא תונמ-חלש ןדעי ןטכַארטַאב וצ טַאהעג ביל בָאה ךיא
 ,םעד ןגעוו ןעגנוקרעמַאב סעמַאמ

 ןיימ טָאה תונמ-חלש סלדנייש עטומ ןיימ טכַארבעגנײרַא טָאה ןעמ ןעוו
 רָאנ טָאה יז .ץרַאה רעייט ַא טָאה יז, :טגָאזעג ,קידנטכַארטַאב סָאד ,עמַאמ
 טקישעצ ןוא סטוג סָאדלַא בוט-םוי ףיוא ןקַאבעגנָא טָאה יז .ןבעגוצקעװַא ביל
 *"!קרַאטש ןוא טנוזעג ךייז לָאז יז .המשנ ריא ןבעגעגקעװַא םענעי טלָאװ יז .סע
 ,רעטסעווש סעמַאמ ןיימ ןעוועג זיא לדנייש עמומ יד

 -חלש ריא ןגעוו .תונמ-חלׂש םענייש ַא ןקיש ךיוא טגעלפ עביוט עמומ יד
 -ירַאב ךיז ,ןָאט וצ לעטש ַא ביל ךיז טָאה יז, ?ןגָאז עמַאמ יד טגעלפ תונמ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 זיא עמומ יד *!עקרעמירַאב עכעלקערש ַא .ןקַאב ןעק ךיא סָאװ ,עז ,ַאנ :ןעמ

 .רעטסעוװש סנטַאט ןיימ ןעוועג

 םינתוחמ

 ןגירק ןוא ןקיׂש סָאד ןקידנע םייב ןסעזעג ןענעז רימ ןעוו ,לָאמניײא

 לאומש ןוא ךענעה ,םינכדש עדייב ןײרַא זָאל ַא ןבעגעג ךיז ןבָאה ,ןתונמ-חלש

 טימ לופ ןעמוקעג ייז ןענעז ,ןסיורד ןיא עכורעװַאז ַא ןעוועג זיא סע .בקעי

 ,ייגש

 "!ןיוש; :ןפורעגסיוא טָאה ךענעה

 ןעקנַאד וענעז ןתח ןטימ םינתוחמ יד, :טרעלקרעד טָאה בקעי לאומש

 .?ָאד ןענעז ןוא ץענערג יד רעבירַא ןיוש טָאג

 רענייא ידכ ,תופתוש ןסָאלשעג סנטצעל ןבָאה בקעי לאומש ןוא ךענעה

 ןדעי ףיוא ןטעברַא ייז ןוא םיכודיש יד ןכַאמ עילַאק טשינ לָאז ןטייווצ םעד

 .ןעמַאזוצ ךודיש

 ןוא עלעבייוו ןיילק ַא ,עלעדִיי ןיילק ַא ןעמוקעגנײרַא דלַאב ןענעז סע

 ירוחב רעטנוזעג ,רעכיוה ַא
 טפרַאדעג טשינ ייז טָאה ןעמ *!טנװָא ןטוג ַא; :טגָאזעג ןבָאה יירד עלַא

 רעוו ןוא םינתוחמ יד ןענעז סע רעװ טסּוװעג דלַאב טָאה ןעמ .ןלעטשרָאפ

 .ןתח רעד זיא'ס
 .ןליופַאב בקעי לאומש טָאה -- ,ןהכלמ ךָאנ טקיש ---

 ןעוועג טשינ זיא סע .ךיז טלדנַאה ָאד סָאװ ןגעוו ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא

 ןקוקוצנָא הכלמ עמומ ןיימ ןעגנערב ךימ טקיש ןעמ סָאװ לָאמ עטשרע סָאד

 טָאה הכלמ ּוװ ,זדנוא ןופ טייוו טשינ ,ןדייז ןיימ וצ קעװַא ןיב ךיא .ןתח ַא

 ןעמונעג ךיז קידנרעה סָאד טָאה יז .סעלַא ןבעגעגרעביא ריא ןוא ,טניוװעג

 .ןצופ

 -עג בָאה ךיא .דלַאב טמוק יז זַא ,טגָאזעג ןוא ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא

 ןסע ןוא םייחל ןעקנירט ןתח םעד ןוא םינתוחמ יד טימ ןטַאט ןיימ ןפָארט

 ,ןדָאלפ

 לענש סע טָאה ןתח רעד ןוא ךעלזעלג וצ ךָאנ ןסָאגעגנָא טָאה עטַאט רעד

 רע -- זעוורענ ןעועג זיא רע לייוו ןָאטעג סע רע טָאה יצ .טקידיילעגסיוא

 טשינ ךיא בָאה ,ןעקנירט וצ ביל טַאלג רע טָאה יצ ,הלכ ַא ןקוקנָא ףרַאד

 ,טסוװעג

 ןוא טומ ןגָארקעג ,לזעלג עטייווצ סָאד ןעקנירטסיוא ןכָאנ ,טָאה ןתח רעד

 רע .טנידעג טָאה רע ּוװ ,ײמרַא רעשיסור רעד ןגעוו ןטַאט םעד טלייצרעד

 .טנעצקַא ןשיסור ןטרַאה ַא טימ טדערעג טָאה

 ךיז טָאה עכלעוו ,עטתנתוחמ רעד טימ טדערעגכרוד ךיז טָאה עמַאמ יד
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 קיטימ א ּפָא טסע עז יװ םעדכָאנ .עקרעסע עניילק ַא זיא יז זַא ,טמירַאב
 -ַאב ןבעגעג ריא טָאה ןעמ סָאװ ,ןדָאלּפ םעד טָאה יז .ןשַאנ טׂשינ יז טעװ

 .עלײשטַאפ ןיא ןטלַאה
 םיא טָאה עטַאט ןיימ .ןדנ ןגעוו ןטַאט ןיימ טגערפעג טָאה ןתוחמ רעד

 ןעמ ףרַאד טשרעוצ .רעטעּפש ןדער ןעמ טעװ ןדנ םעד ןגעוו זַא ,טרעפטנעעג
 .ךיז ןלעטעג הלכדןתח יד יצ ןעז

 .טגָאזעג ןתוחמ רעד טָאה --- ,טייקיניילק ַא זיא סָאד --

 -עג ןכדש רעד ,בקעי לאומש טָאה -- ,ןלעפעג רעכיז ךיז ןלעוו ייז ---

 -עגסיוא ןיוש טָאה ןוא טנוזעג זיא ןתח רעד ןוא ןייש זיא הלכ יד --- טגָאז
 .ןעינָאפ טניד

 יז טָאה ןעמ .עטצוּפעגסיוא ןַא ןעמוקעגנײרַא זיא הכלמ עמומ ןיימ

 סע ןתח םעד טקישעגכָאנ ריא ןוא רעמיצ ןרעדנוזַאב ַא ןיא טקישעגניײרַא

 ןעגנַאגעגכָאנ םינתוחמ יד ןענעז ,טונימ ייווצ ןייק טרעיודעג טשינ טָאה
 ,ןתח םעד

 ןיימ טָאה -- ,לדיימ ַא טימ ןיילַא ןזָאל וצ םיא ארומ ןבָאה ייז ---
 .שינָאריא טקרעמַאב עמַאמ

 .עטלמוטעצ ַא רעמיצ ןופ ןעמוקעגסױרַא דלַאב זיא הכלמ

 ,טגערפעג עמַאמ ןיימ טָאה --- ?הכלמ ,וטסגָאז סָאװ ,ונ ---

 טָאה --- ,רעשיסור ַא יו טדער רע .טדער רע יװ טשינ טלעפעג רימ ---
 .טרעפטנעעג הכלמ עמומ ןיימ

 ןופ טמוק רע זַא ,טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה -- טשינרָאג זיא סָאד ---

 .רעשיסור ַא יו ןדייר ךָאד רע זומ דנַאלסור

 יז -- הכלמ טגָאז -- ,טשינרָאג ךיוא רימ טלעפעג ענייז עמַאמ יד ---
 ,ןסקַאװעג ןיילק זיא ןוא ךס ַא טדער

 ןתח רעד רעבָא --- עמַאמ ןיימ טגָאז --- ?עמַאמ ןייז ךיד טרַא סָאװ ---
 ?ךס ןייק טשינ טדער

 ,הכלמ טגָאז --- ,טשינרָאג טדער רע ---

 ןוא ריט יד ףיוא טנפע ,עטַאט רעד טגָאז -- ,טוג זיא ױזַא ביוא ---
 !ןיירַא טמוק --- :טגָאז

 .ןעמוקעגנײרַא ןענעז ,םינכדש ייווצ יד טימ ,ןתח ןטימ ,םינתוחמ יד

 .עטַאט רעד טגָאז -- !טציז ---

 רעכלעוו ,ןתוחמ רעקניניילק רעד ץוח ַא ,טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה עלַא
 ;ןפורעגסיוא קידנעייטש טָאה

 .ןדנ :רקיע םעד ןגעוו ןדייר רימָאל ---

 -גירט רימָאל, :קידנגָאז ,ןפנָארב ךעלזעלג וצ ןסָאגעגנָא טָאה עטַאט רעד
 *!םייחל ןעל
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 ןבעל ןימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 "עג ןוא לזעלג סָאד ןטלַאהעג טָאה ןתוחמ רעד .ןעקנורטעג ןבָאה עלַא

 רעִירפ ןסיוו ליוו ךיא .ןעקנירט וצ טייצ בָאה ךיא .טנוזעג טייז !םייחל, :טגָאז

 "?ןדנ ןגעוו זיא סָאװ ,.טסיזמוא טשינ קנירט ךיא יצ

 יעטַאט ןיימ טגערפ --- ?ריא טרַאװרעד ןדנ ליפיוו ---

 ,לדנתוחמ סָאד טגָאז --- ,ךעלברעק טרעדנוה ףניפ ---

 קעװַא ךיז טצעז -- עטַאט רעד טגָאז --- ךס ןייק טשינ זיא סָאד --

 .לזעלג סָאד סיוא טקנירט ןוא

 "?ונ, :טגָאזעג ןוא ןעקנורטעגסיוא ,טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ןתוחמ רעד

 רעד רעביא טרזח -- ךס ןייק טשינ זיא ךעלברעק טרעדנוה ףניפ ---

 .רעמ ןייז לָאז סע זַא ,ןעז ףרַאד ןעמ --- עטַאט
 ןפיוא !ןמוזמ רעבָא --- ןתוחמ רעד טגָאז --- ,טוג יאדווא זיא רעמ ---

 !טשינ ךיא טלַאה ןגָאזוצ ןופ !שיט

 ןײלַא ךיא -- עטַאט רעד טגָאז -- תמא םעד ןגָאז ךייא לעװ ךיא ---

 ךיא .רעדורב ןכייר ַא ןבָאה רימ רעבָא .עגַאל רעטקירדעג ַא ןיא טציא ןיב

 .רעמ סָאװ ןגירק וצ ןעז ןוא ןרָאפרעבירַא ןגרָאמ םיא וצ לעוװ

 עכייר יד -- עטתנתוחמ יד ןירַא ךיז טשימ -- ,טשינ גט סָאד --

 טשינ םיא ייב ןעמ ןעק .רעדורב ןכייר ַא בָאה ךיא .טשינ ןביג רעדירב

 .עקיּפָאק ַא ןגירקסורַא
 .ףיוא ךיז טלעטש ןוא לדנתוחמ סָאד טגָאז --- !שיט ןפיוא !ןמוזמ ---

 -- רעזגורב ַא ןיוש עטַאט רעד טגָאז --- ,ןבעג טשינ ךיא ןעק ןמוזמ ---

 זיא ,טשינ טליוו ריא .רעמ רׂשפא ןוא ןגירק סע טעװ ריא זַא ,רעכיזרַאפ ךיא

 .טשינ ךייא ןעגניווצ רימ .טשינ

 .ןתוחמ רעד ןפורעגסיוא טָאה -- !טמוק ---

 טָאה ןתח רעד .ןייג ןזָאלעג ךיז ןבָאה עטתנתוחמ רעד טימ ןתוחמ רעד

 לאומש ןכדׂש רעד .עילָאװַאּפ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע .טלייאעג טשינ ךיז

 טָאה ,ךענעה ,ןכדש רעטייוצ רעד ?!ץיז וד; ףתח םוצ טגָאזעג טָאה בקעי

 טָאה רעכלעוו ,ןתח םעד ןזָאלצסױרַא טשינ ריט רעד ייב טלעטשעגקעװַא ךיז

 רעד ףיוא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג זיא רע .ןייג וצ קׂשח ןייק טַאהעג טשינ

 ,ןגיוא יד ןזָאלעגרעטנורַא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,הלכ

 זיא'ס זַא ,קידנרעלקרעד ,ןעמוקעגקירוצ דלַאב ןענעז םינתוחמ ייווצ יד

 .ןייג טשינ ןעק ןעמ ןוא עכורעוװַאז עקרַאטש ַא

 יךענעה סיוא טפור --- !ןיוש ---
 ַא טכַאמ זיא .ןײגקעװַא לָאז ןעמ טשינ ליוװ טָאג זַא ,טניימ סָאד ---

 .בקעי לאומש טגָאז --- .ףכ תעיקת
 ןזָאל טשינ ךיז ןלעװ רימ -- עטתנתוחמ יד סיוא טפור --- ,ןיינ ---

 ,קַאז ןיא ןרַאננײרַא
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 ןטגיװ עײרפ עײנ

 ךעמ .לטעטש ןיימ ןיא ןזָאלב וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןטניוו עיירפ עיינ יד

 ןוא ןטסינויצ ןעוועג ןיוש ןענעז סע .ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ טנעיילעג טָאה

 ףיז ןטסילַאיצָאס ןוא ןטסינויצ ןבָאה ךעלטעטש ערעדנַא ןיא .,ןטסילַאיצָאס

 לעײטרַאּפ עדייב ןֿבָאה לטעטש ןיימ ןיא .ןגָאלשעג ךיז וליפַא ןוא טגירקעג

 ןענעז רענדער ַא טכַארבעג ןבָאה ןטסילַאיצָאס יד ןעוו .םולשב טבעלעג ךיז

 -דער ןטוג ַא סלַא טביולעג םיא וליפַא ןוא ןרעה ןעגנַאגעג םיא ןטסינויצ יד

 םיא ןטסלַאיצָאס יד ןענעז ,רענדער ַא טכַארבעג ןבָאה ןטסינויצ יד ןעוו .רענ

 ,טרידָאלּפַא וליפַא םיא ןוא ןרעה ןעמוקעג

 ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ןעמעוו ייב ,םירוחב לָאצ ַא ןעוועג ןענעז סע

 ,ןכַאז עטוג ןליוו עדייב .םזינויצ ןוא םזילַאיצָאס ןופ דיישרעטנוא רעסיורג

 ןייק ָאטשינ עקַאט זיא סע זַא ,טגָאזעג טָאה עטַאט ןיימ .טגָאזעג ייז ןבָאה

 טשינ --- ךַאז ןייא זיולב ןליוו עדייב .ןעײטרַאּפ עדייב ןשיװצ דיײשרעטנוא

 .יידענעװַאד

 "עג םיא ןופ בָאה ךיא .ןטַאט ןיימ טימ טריטַאבעד לָאמנייא בָאה ךיא

 -מעל ,, ןופ לקיטרַא ןַא טנעיילעג םיא רַאפ בָאה ךיא .טסינויצ ַא ןכַאמ טלָאװ

 ןענעז סע .םזינויצ ןרַאפ טרידנַאגַאּפָארּפ טָאה סָאװ *?טַאלבעגַאט רעגרעב

 .ױדרָאנ סקַאמ ,רד ןוא לצרעה .רד ןופ רעדליב יד טקורדעג ןעוועג ךיוא טרָאד

 .גנוקריוו לקיטש ַא טַאהעג םיא ףיוא טָאה לקיטרַא רעד

 ןעק רענעי -- טגָאזעג עטַאט רעד טָאה --- ןבירשעג ןייש זיא סע ---

 סָאװ וצ .םעד ןיא טשינ ייז וד רעבָא ,טכערעג עקַאט רע זיא רשפא .ןביירש

 טשינ ןַאד ךיד טעװ רעוו זיא ,סטוג ןעמוקסיורַא ןופרעד טעװ ?ריד סע גיוט

 --- םעדיוב ַא ןופרעד סיוא ךיז טזָאל רעבָא רעמָאט ?טסינויצ ַא ןרעוװ ןזָאל

 .ָאטשינ וטסיב

 "שג עטַאט ןיימ טָאה ,ױדרָאנ ר"ד ןוא לצרעה ר"ד ןופ רעדליב יד ןגעוו

 .דרָאב עגנַאל ענייש ַא טָאה רע .רימ טלעפעג לצרעה .רד רעד, :ױזַא טגָאז

 טלעפעג ױדרָאנ .רד רעד רעבָא ;דָיי ַא ,רעקירעזדנוא ןַא יו סיוא טעז רע

 טעז רע .ףַארג ַא יו ,דרעבנקַאב טָאה רע .ןריושעג זיא דרָאב ןייז ,טשינ רימ

 ."תורצ עשידַיי ןצרַאה םוצ ןעמענ ךיז לָאז רע יו סיוא טשינ

 :ןטסינויצ יד ןגעק טנעמוגרַא ןרעדנַא ןַא ןבעגעג רימ טָאה עמַאמ ןיימ

 ןטסינויצ יד ןשיווצ טשינ ןעמ טעז --- טגָאזעג יז טָאה --- סָאװרַאפ ---

 לענעז םירוחב זיולב ?ןַאמ ןטַארייהרַאפ ַא ,סָאבעלַאב ַא ,שטנעמ ןשיטייל ןייא

 ,ןטסינויצ
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 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טסָאּפ רעד ייב

 טריטוקסיד גנַאפנָא ןיא ןגעלפ םזילַאיצָאס ןוא םזינויצ ןופ עגַארפ יד

 רעד וצ ןגָארטעגרעבירַא ךיז ייז ןבָאה רעטעּפש רעבָא .שרדמה תיב ןיא ןרעוו

 יטסָאּפ

 רעד וצ ןעמוק גָאט ַא לָאמ ייווצ ןגעלפ ןדִיי לטעטש בלַאה ַא טעמכ

 העש ַא טימ ןעמוק ןיהַא טגעלפ ןעמ .רעגערטדווירב ןפיוא ןטרַאװ טסָאּפ

 ןבָאה לָאז ןעמ ידכ ,ןעמוקעגסױרַא זיא רעגערט-ווירב רעד רעדייא רעירפ

 | .ןסעומש וצ טייצ

 ןעוועג לטעטש ןיא ןענעז'ס) ןטנַאקירבַאפ-לױא ןעמוקעג ןיהַא ןענעז סע

 -טינש ןופ רעמיטנגייא ןעמוקעג ןיהַא ןענעז סע ,(ןטנַאקירבַאפ-לױא רָאּפ ַא

 ךוא ,טייצ ךס ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,טסעק ףיוא סמעדייא ,םירחוס ,ןעמָארק

 יז לי ,ןקידיײל טימ ןײגקעװַא טשינ ןלעװ ייז זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז ייז

 -ויצ ,םירוחב .גנוטייצ רעשטייד רעכעלגעט ַא ןופ ןטנענָאבַא ןעוועג ןענעז

 ךעלמירפס עשיערבעה ןוא רעטעלב עשיטסינויצ טרַאװרעד ןבָאה סָאװ ,ןטסינ

 ,גנוטייצ עשיטסילַאיצָאס ַא טרַאװרעד ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאיצָאס ןוא

 ןגָארקעג ןיוש ךיא בָאה ,גנוי רָאג ןעװעג ךָאנ ןיב'כ סָאװ ,ךיא וליפַא

 ןופ ןרעמונ עיירפ ןוא רעכיב ןופ ןגָאלַאטַאק ןלעטשַאב געלפ ךיא .טסָאּפ

 -מוא רעמונ ןייא ןקיׂש ןגעלפ ןעגנוטייצ עשיערבעה ןוא עשטייד) ןעגנוטייצ

 .(עבָארּפ סלַא טסיז

 -רוטש ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןעמוקעגסױרַא זיא רעגערט-ווירב רעד רעדייא

 ,טסעק ףיוא סמעדייא יד ןוא ,ןטסינויצ ,םירוחב יד ןשיװצ סעטַאבעד עשימ

 "יא רעשיטסינויצ רעד ןגעק ןעוועג ןענעז ןוא שטייד טדערעג ןבָאה עכלעוו

 ןוא לַארטיײנ ןטלַאהעג סנטסיימ ךיז ןבָאה םירוחב עשיטסילַאיצָאס יד .עייד

 ,ןטסינויצ יד ןפלָאהעגסױרַא ייז ןבָאה לָאמַא

 -סינויצ ןופ ןעלקיטרַאטײל טימ טפמעקעג ןבָאה םירוחב עשיטסינויצ יד

 .ןעגנוטייצ עשיט

 ירעטסוש רענרעדָאמ רעד םהרבא ןעזעגנָא טרָאד ךיז ןבָאה ןטסקרַאטשמַא

 .ילדנוז סטחוש שריה ,שיבל ןוא

 -עמַא ןופ ןעגנוטייצ עשידַיי ןגירק טפָא טגעלפ רעטסוש רענרעדָאמ רעד

 רע .םזינויצ ןגעוו עקירעמַא ןיא טגָאז ןעמ סָאװ ןריטיצ טגעלפ רע ןוא עקיר

 :סָאװ ,רעטרעוו עשידִיי-רענַאקירעמַא ןצֹונ ןטנעמוגרַא ענייז ןיא טפָא טגעלפ

 סיורג םיא רַאפ טַאהעג רַאפרעד טָאה ןעמ ןוא ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רענייק

 .טקעּפסײר

 טָאה רע ןעװ רעבָא .קינײװ ןדער טגעלפ ,לדנוז סטחוש םעד ,שיבל

 ןשיבל רַאּפ .ףרַאש ןוא גולק ,טגָאזעגנײרַא ןעוװעג סָאד זיא ,טגָאזעג סעּפע
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 ד לט פ ס ע טָאג אנ ח

 רעסעב טנעקעג רע טָאה שטייד .טַאהעג ארומ טסעק ףיוא סמעדייא יד ןבָאה

 -שג םיא רע טָאה סעכ ןיא ייז ןופ םענייא ףיוא ןעוװעג זיא רע זַא .ייז ןופ

 רעגרע םענעי ייב ןעוועג זיא סָאד ןוא .זיירג ןשילַאקיטַאמַארג ַא ייב טּפַאכ

 רָאנ ,שידִיי טרָאװ ןייק טדערעג טשינ טָאה רענעי .ןיירַא ןטַאט ןיא ןטלעש יוװ
 שידַיי זיולב טדער סָאװ ,לדנוז ַא סטחוש ַא ,שיבל רעד טמוק ָאד ןוא .שטייד

 ערעסערג ַא ןייז ךָאנ ןעק ,ונ .שטייד ןייק טשינ ןעק רע זַא ,םענעי טזייוו ןוא

 ןשיבל טימ ךיז טלָאװ רענייק .טדערעגּפָא זיא שיערבעה ןֹופ ?גנוקידיײלַאב

 רע טָאה ארמג וליפַא .ןשינעטנעק עשיערבעה ענייז ןגעק ןטסָאמרַאפ טשינ

 ,םינדמל יד ןופ רעמ טנעקעג ךיוא

 רוחב רעד סָאװ סע טמוק יו, :טגערפעג לָאמנייא ןשיבל טָאה ןעמ

 *?טשינ ןעק ןוא ,טכַאנ רעד ןופ לייט ַא ןוא גָאט ןצנַאג ַא ארמג טנרעל השנמ

 :ױזַא טרעפטענעג םעד ףיוא טָאה שיבל

 ןענעק וצ ןעוו טייצ ןייק טשינ רע טָאה ,דימת טנרעל רענייא ןעוו ---

 רעביירש ןשיערבעה ַא טגירק לטעטש רעזדנוא

 שיבל טָאה ,טסָאּפ יד טלייטעצ טָאה רעגערט-ווירב רעד ןעוו ,לָאמנייא

 .עקָארק ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,*הּפצמ, גנוטייצ עשיערבעה יד ןגָארקעג

 ןייז וצ טָאה רע ןוא גנוטייצ רעד ןיא ןָאטעג רעטעלב ַא לענש טָאה שיבל

 שיטַאנַאפ ןימ; לקיטרַא ןייז ןעזרעד גנושַארעביא רעקידיירפ רעסיורג

 ,"טילבנרָאק שיבל לאיזוע ןופ ,לטעטש

 טָאה רענעי ןוא םירוחב יד ןופ םענייא וצ ןזיוועג גנוטייצ יד טָאה רע

 :ןעירשעגסיוא

 !רעביירש ןשיערבעה ַא "!ירבע רפוס; ַא ,רעביירש ַא ןבָאה רימ ---

 רעד ןופ ןײגמײהַא םייב ןטלַאהעג ןיוש ןבָאה עכלעוו ,םירוחב עלַא

 ןייז טנעיילעגרָאפ ןעמעלַא רַאפ טָאה שיבל ןוא ןעמוקעגקירוצ ןענעז ,טסָאּפ

 ,לקיטרַא

 םעד ןגעוו ,לטעטש ןיא ןבױלגרעבַא םעד ןופ גנורעדליש ַא ןעוועג זיא סע

 ןיא ןביולג ןגעו ןוא םידש רַאפ ארומ רעד ןגעוו ,ערה-ןיע ןַא ןיא ןביולג

 ףיױא סמעדייא יד טגָאזעגנײרַא ךיוא טָאה רע .געט עקיטכענ ןיא ןוא םיסנ

 ,שידִיי טימ ךיז ןעמעש רעייז רַאפ ,ןעמענ ערעייז קידנפורנָא-טשינ ,טסעק

 ,שירָאטַאלימיסַא ןייז רַאפ

 .ןפורעגסיוא רוחב ןייא טָאה -- !ןעק רע יצ ---

 רעטייווצ ַא טָאה --- ,ןװָאלָאקָאס םוחנ ןגייטשרעביא ךָאנ טעװ רע ---

 ,ןפורעגסויא
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 יןעירשעגסיוא רעטירד ַא טָאה --- !ןַאמשירפ דוד ַא טסקַאװ רע ---

 .רועיש ַא ןָא ןעוועג זיא גנורעטסײגַאב יד

 ."הּפצמה; םעד יױא ןעלקיטרַא ענייז טקורדעג טּפָא ךָאנרעד טָאה שיבל

 "גוניימ ענייז וצ טרעהעגוצ קרַאטש ךיז טָאה ןעמ .טמירַאב ןרָאװעג זיא רע

 .ןביײרשַאב טשינ ןצעמע לָאז רע זַא ןגָארקעג ארומ םיא רַאפ טָאה ןעמ .ןעג

 יצעג רע טָאה ,ךַאז ענייש ןייק טשינ ןָאטעגּפָא רעצעמע טָאה רעמָאט

 םעד ןגעוו טלייצרעד ,ךייא טעב ךיא; .ןביײרשַאב סָאד לָאז שיבל זַא ,טרעט

 .ןגָאז ןעמ טגעלפ ,"ןשיבל טשינ

 ןבָאה ןוא ןשיבל ןיא ןעוועג אנקתמ ךיז ןבָאה םירוחב לָאצ עסיורג ַא

 "הּפצמה; םוצ טקישעג רעצכעביירש ערעייז ןבָאה ייז .ןביירש ןבױהעגנָא ךיוא

 יקירוצ ןגָארקעג לענש ייז ןוא
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 קנַאב עײרפ ירד

 ךעמ .קנַאב ַא ןייטש ,זיוה רעזדנוא ןבעל ,ןסיורד ןיא טגעלפ רעמוז ןדעי

 טרָאד ךיז טָאה טלָאװעג טָאה סע רעוװ ."קנַאב עיירפ יד, ןפור סָאד טגעלפ

 עמַאמ ןיימ .ירפ ץנַאג ןלעטשסױרַא קנַאב יד טגעלפ עטַאט ןיימ .טצעזעגקעװַא

 / .טנװָא ןיא טעּפש זיוה ןיא ןעמעננײרַא קנַאב יד טגעלפ

 .טייצ טַאהעג לָאמַא טָאה רע ןעוו ,ןציז עטַאט ןיימ טגעלפ קנַאב רעד ףיוא

 רעװַאקטרָאשט םענופ םיסנ ןלייצרעד ןוא ןציז טפָא טרָאד טגעלפ עדייז ןיימ

 ןענעז סע לייוו ,ןסינעג טשינ רָאג קנַאב רעד ןופ טגעלפ עמַאמ ןיימ .ןיבר

 רעבייוו ןבָאה ןליבסנַאמ טימ ןעמַאזוצ ןוא ןליבסנַאמ ןסעזעג דימת ריא ףיוא
 .טצעזעגקעװַא טשינ ךיז ,לטעטש ןיימ ןיא

 ןעוועג זיא סָאװ ,רעטסיױלק ןשילױּפ ןבעל ןעװעג זיא זיוה רעזדנוא

 ליק ַא ןזָאלב ןטרָאד ןופ טגעלפ סע ןוא ,ןטרָאג ןסיורג ַא ןופ טלגנירעגמורַא

 .קנַאב רעזדנוא ףיוא ןציז וצ טַאהעג ביל ןדִיי ןבָאה רַאפרעד ןוא ,לטניוו

 "רוביגה ןושמש;

 רע ןעוו ,"רוביגה ןושמש; ןצעזקעװַא ךיז לָאמַא טגעלפ קנַאב רעד ףיוא

 ,זיוה רעזדנוא ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא

 לייוו ,ןושמש ןפורעג םיא טָאה ןעמ רעבָא ,ןועמש ןסייהעג טָאה ןושמש

 ,רוביגה ןושמש יװ קרַאטש ױזַא זיא רע זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןעמ

 -יירד ןוא עכעלטע ןופ ןַאמ ַא ןעוועג רע זיא ,קנעדעג ךיא יו טייוו ױזַא

 ןײלַא רע יו רעבָא .דרָאב ןייק ןסקַאװעג טׂשינ טָאה סע ןעמעוװ ייב ,קיס

 רע .ןסקַאװּוצפױוא טבעלרעד טשינ דרָאב יד םיא ייב טלָאװ ,ןגָאז טגעלפ

 ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ןושמש יוװ לענׂש ױזַא ,טלָאגעגּפָא דלַאב יז טלָאװ

 זדנוא וצ ךיילג קנַאב רעד ןופ ןפיױלטנַא עדייז ןיימ טגעלפ קנַאב רעזדנוא

 זַא ,טסּוװעג *יוא; םעד ךרוד ןיוש ןבָאה רימ ןוא *!יוא, :ץכערק ַא טימ זיוה ןיא

 ,ריא ףיוא טצעזעגקעוװַא ךיז טָאה ןושמש לייוו ,קנַאב רעד ןופ ןפָאלטנַא זיא רע

 ןעוועג זיא ןדייז ןיימ ייב סָאװ ,סעלַא ןגעק ןדייר דימת טגעלפ ןושמש

 עמערָא ייב טלעג ןעמענ יז זַא ,ןגָאז ,םייבר יד ןגעק ןדייר טגעלפ רע .קילייה

 ,סוסקול ןיא ןבעל ןוא טייל

 -- !יַאטלוה .ןבעל וצ יוװ הצע ןַא ןגערפ םיא ייב ןפרַאד סיבר יד ---

 .ןעיירש עדייז ןיימ טגעלפ

 -יירטסע רעד זַא ,ןגָאז ,ףעזָאי ץנַארפ רעזייק ןגעק ןדייר טגעלפ ןושמש
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 םיא ייב טָאה ןעמ ,טניימ ןעמ יו קידצ ַאזַא טשינ רָאג זיא רעזיַאק רעשיכ

 םיא טלָאװ ןעמ ןעוו .עיצולָאװער ַא ךרוד עיצוטיטסנָאק ַא ןגָארקעגסױרַא

 יַאלָאקיג רַאצ יװ טכעלש ױזַא טקנוּפ ןעוועג רע טלָאװ ,טזָאלעג

 .ןעיירש עדייז ןיימ טגעלפ --- !רערעטסעל טָאג רעד ,סע טסייוו סעלַא ---

 טדערעג טָאה ןושמש ןעװ ,ןרעגרע םיא טגעלפ סעלַא ןופ רעמ רעבָא

 ,טָאג ןגעק
 וצ טגָאזעג ןוא דלַאװעג ַא טימ ןפָאלעגנײרַא עדייז ןיימ זיא לָאמנייא

 :ןעמַאמ ןיימ
 !ןציז טשינ טרָאד רענייק לָאז .ןסיורד ןופ קנַאב יד קעװַא םענ --

 טשינ ךיא זיא ריא .טניימ עדייז רעד סָאװ ,טסּוװעג טָאה עמַאמ ןיימ

 ןגעק טדער ןוא קעװַא טרָאד ךיז טצעז ןושמש רעד סָאװ ןצרַאה םוצ ןעוועג

 יז רעבָא .ןעמענקעװַא קנַאב יד ףרַאד ןעמ זַא ,טרעלקעג טָאה ןיײלַא יז ,טָאג

 טָאה עטַאט ןיימ .ןביולרעד טשינ סָאד טעװ עטַאט רעד זַא ,טסּוװעג טָאה

 ַא ןוא קנַאב ןייז ףיוא ןציז ןדִיי יו ןעזעג טָאה רע ןעוו ,טַאהעג האנה קרַאטש

 ןייק ןייז טשינ ןילַא םיא רַאפ טגעלפ טפָא .ייז ףיוא טזָאלב לטניוו ליק

 ךיז ןוא זױה ןופ לקנעב ַא ןעמענסױרַא רע טגעלפ ,קנַאב רעד ףיוא ץַאלּפ

 רע .דייר עקידניז טדער ןושמש סָאװ ןרעגרע ךיוא טגעלפ םיא .,ןצעזקעװַא

 עכלעזַא ןדייר וטספרַאד סָאװ וצ; :טייהרעליטש טגָאזעג לָאמַא םיא טָאה

 רע זיא ,שטעווק ַא ןבעגעג ןוא טנַאה יד ןעמונעגנָא םיא רענעי טָאה "?ןכַאז

 ןעווק ?רוביגה ןושמש טימ ןבייהנָא סע ךיז ןעק רעװ זיא ,ןעגנורּפשעגפיוא

 רע טלָאװ; ,ןגָאז םיא ןגעוו עטַאט ןיימ טגעלפ ,"דייר עסואימ ענייז טשינ

 טדער רע ןוא הבוט ַא ןָאט וצ ביל טָאה רע .שטנעמ רעטוג רָאג ַא ןעוועג

 ."ךיוא ןכַאז עגולק לָאמַא

 רע ןעו ,טרעפטנעעג טשינ רָאג ןדייז םעד רַאפרעד טָאה עמַאמ ןיימ

 .ןסיורד ןיא ןלעטשסױרַא רעמ טשינ קנַאב יד לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג טָאה

 .ןריפסיוא טשינ סָאד ןעק יז רעבָא .טכערעג זיא רע זַא ,ןטלַאהעג טָאה יז

 טגעלפ רע .ןענָאמרעד טשינ ןעמָאנ סנושמש וליּפַא טגעלפ עדייז ןיימ

 "וַא רעד טָא; ןפור םיא

 "עג לָאמנייא רע טָאה --- רוחב ַא ןעוועג טלָאװ יא רעד טָא; ןעוו ---

 ןיא ּפָאק ןטימ ןייג רע לָאז .קרַאטש ױזַא טרַאעג טשינ ךימ טלָאװ --- טגָאז

 ףיוא רע טָאה סָאװרַאפ .דניק ַא טימ בייוו ַא טָאה רע רעבָא !ןײרַא דרע רעד

 רענוד ןייא ןזָאלרעטנורַא םיא ףיוא ךָאד ןעק טָאג ?תונמחר ןייק טשינ ייז

 .טשינרָאג הרובג רעצנַאג ןייז ןופ טרעוו'ס ןוא

 לָאמ ןייא עדייז ןיימ טָאה --- תונמחר "א םעד טָא ,, ףיוא טָאה טָאג --
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 "ֵא רעד טָא; ןוא .ןָאט הבושת לָאז רע ידכ ,ןבעל םיא טזָאל רע --- ,טגָאזעג
 !קַאינדוקסַאּפ !יַאטלוה !שּפיט .גָאט וצ גָאט ןופ רעגרע טרעוו

 טסיש רוביגה ןושמש

 -רעגריב רעשידִיי רעד וליפַא .ןענושמש רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה עלַא

 זיא רע לייוו ,ןגָאלש וצ םיא טימ ךיז טגַאװעג טשינ טָאה רענייק .רעטסייימ

 עכלעזַא טַאהעג ךיז טימ דימת רע טָאה ,םעד ץוח ַא .קרַאטש וצ ןעוועג

 "רעד טרעהעג ךיא בָאה לָאמניײא .טַאהעג ארומ טָאה ןעמ עכלעוו רַאפ ,ןפָאװ

 -רעביא וצ םיא ווורּפ ַא טכַאמעג ןבָאה ,סרעגעלׂש ,ןדִיי עסַאמ ַא זַא ,ןלייצ

 א ןופ ןסָאשעגסױא ןוא ,רעטצנעפ ַא טנפעעג רע טָאה ,זיוה ןייז ןיא ןלַאפ

 ,ןפָאלעצ עלַא ךיז ןענעז ,טפול רעד ןיא רעװלָאװער

 טנעה ענייז טימ ,ןײלַא רע טָאה רעוװלָאװער םעד זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ

 ,ןלייצרעד ןעמ טגעלפ ,ןכַאמ טנעקעג סעלַא טָאה רע .טכַאמעג

 ליײוו ,ןענושמש רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רעטסיימרעגריב רעשידַיי רעד

 ןשטנעמ ַאזַא רַאפ .תודוס ךס ַא ןופ טסּוװעג ןוא שילוּפ טנעקעג טָאה רע

 ןענושמש ןעמ טָאה ןפיוקרעטנוא .טַאהעג ארומ רעטסיימרעגריב רעד טָאה

 -רַאפ טָאה רע .טלעג ןייק טפרַאדעג טשינ ךיוא טָאה רע ןוא ,טנעקעג טשינ

 ,טפרַאדַאב טָאה רע ליפיוו רעמ טניד

 יד .ןכַאמ טנעקעג טשינ טָאה ןושמש סָאװ ,ךַאז ַא ןעוועג טשינ זיא סע

 טָאה רע ליפיוו ,ןטכיררַאפ טנעקעג ,רע זיולב ןוא ,רע טָאה טָאטש ןופ לימ

 טקיירטשעג לָאמַא טָאה ןעמ .ןבעג טזומעג םיא ןעמ טָאה ןבעג ןסייהעג ךיז

 ,לימ יד ןטכיררַאפ וצ גרעבמעל ןופ רינעשזניא ןַא טכַארבעג ןוא םיא טימ

 טסייוו ןושמש זיולב זַא ,ןגָאז טגעלפ ןעמ .טנעקעג טשינ טָאה רענעי רעבָא

 .טכַאמעג עילַאק ןײלַא יז טָאה רע לייוו ,ןטכיררַאפ וצ לימ יד יװ

 זיולב .טָאטש ןופ (עצענערק) עצינרעק רעד טימ ןעוועג זיא עבלעז סָאד

 סָאד זיא ,טלָאװעג טשינ טָאה רע ןעוו ןוא ןטכיררַאפ טנעקעג יז טָאה רע

 .רעסַאװ ןָא ןבילבעג לטעטש

 ךרָאמ רַאפ טריטסערַא טרעוו ןושמש

 ןבואר .דרָאמ ַא ןופ ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא לטעטש סָאד זיא לָאמנייא

 ןיא טוט ןרָאװעג ןענופעג זיא ,סרעגָאלש עטסערג יד ןופ רענייא ,רעטסוש

 ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז ,טלַא רָאי 18 יװ רעקינייװ ,ךעלגנִיי יירד .סַאג

 סלַא רוביגה ןושמש ןבעגעגנָא ןוא ןעוועג הדומ ךיז ןבָאה ייז ,דרָאמ םעד רַאפ

 ,דרָאמ םעד ןופ רעריזינַאגרָא םעד
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טימ ןענבואר טעגרהרעד ןבָאה ייז זַא ,טלייצרעד ןבָאה עטריטסערַא יד

 ןושמש ןוא .ייז רַאפ טכַאמעג טָאה רוביגה ןושמש סָאװ ,סעקשטנעה ענרעזייא

 .ןרָאװעג טריטסערַא זיא יווביגה

 רע טָאה רָאי 13 ןעוועג טלַא זיא ןושמש ןעוו זַא ,טלייצרעד ןַאד טָאה'מ

 עדנַאב ַא טימ ןַאד טָאה ןבואר .שטַאּפ ןייא טימ רעטסוש ןבואר טגײלעגקעװַא

 זיב ןגָאלשעג םיא ןוא ךעלייל ַא טימ ןענושמׂש טקעדעגרעביא ,סרעגעלש

 יד ןופ טלָאהרעד ןַאד ךיז טָאה ןושמש .טיוט רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ

 רעבָא ,ןענבואר וצ ןרירוצ טשינ ךיז טעװ טנַאה ןייז זַא ,ןריווושעג ןוא ּפעלק

 ןטלַאהעג טָאה רע .ןענעגרהרעד םיא טעװ ןעמ זיב ,ןגָאלש םיא ןלעוו ךעלגנַיי

 יד טנעקעג טוג טָאה רע .ןגָאלש וצ ךיז יוװ ךעלגנַיי טנרעלעג טָאה רע .טרָאװ

 ןוא סעקשטנעה ענרעזייא ייז רַאפ טכַאמעג טָאה רע .ךיז ןגָאלש ןופ הכאלמ

 עכעלרעפעג יד ןענעז סע ּוװ ןזיוועג ייז טָאה רע .ןעגנוביא ייז טימ טכַאמעג

 .ץעז ַא טרָאד טגנַאלרעד ןעמ ןעוו ,רעּפרעק ןופ רעצעלּפ

 ןעגנוביא סנושמש ןופ טכַאמעג קזוח טָאה רעטסוש ןבואר ןעוו ,לָאמניײא

 ןגָאלש ךייא ןעק ךיא; :םידימלת סנושמש ןופ יירד וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא

 ,טעגרהרעד ּפעלק רָאּפ ַא טימ םיא ייז ןבָאה ,"לָאמַאטימ יירד עלַא

 סעצָארּפ - דרָאמ רעד

 -ידִיי רעד .לָאּפָאנרַאט ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןענושמש ןגעק סעצָארּפ רעד

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה ןוא סעצָארּפ םוצ ןעמוקעג זיא רעטסיימרעגריב רעש

 יד לייוו ,ףָארטש עטסגרע יד ןבעג ןענושמש לָאז ןעמ זַא ,טגנַאלרַאפ טָאטש

 ,טָאג ןוא רעזייק םעד טלעש רע .טשינ םיא ליוװ טָאטש

 עג ןײלַא ןוא רעקידיײטרַאפ ןייק טלָאװעג טשינ טָאה רוביגה ןושמש

 זיא רע זַא ,טרעלקרעד טָאה רע -- ןעמ טלייצרעד ,גנוקידיײטרַאפ ןייז טריפ

 ךיא ןוא רענעטור יד ןקירדרעטנוא סָאװ ןקַאילָאּפ ןופ טפַאשרעה רעד ןגעק

 רעטסיימרעגריב רעשידִיי רעד זַא ,טלייצרעד טָאה רע .קלָאפ עשיליוּפ סָאד

 ענייז בילוצ קלָאפ ןגייא ןייז טפיוקרַאפ ,םיצירּפ ןוא ןפַארג עשיליוּפ יד טניד

 -עטור יד ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא ןַאד זיא עדער ןייז .ןסערעטניא ענעגייא

 עילַאק ךָאנ רשפא ןוא ,ןפלָאהעג קיניײװ טָאה עדער ןייז רעבָא ,ןעגנוטייצ עשינ

 וצ ןגָארקעג ןבָאה ערעדנַא יד .עמרוט רָאי טכַא ןגָארקעג טָאה רע .טכַאמעג

 ירָאי יירד

 םעד ןגעװ סעדנעגעל ענעדיישרַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג ךָאנרעד ןענעז סע

 ןיא למוט טכַאמעג טָאה רע ןעװ זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ .רוביגה ןושמש

 טונימ רָאּפ ַא ןיא טָאה רע .ןטייק ןיא טנעה ענייז ןדנובעג ןעמ טָאה ,עמרוט
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 ד ל 9 פ ס עטָאג .אנהח

 יד טשַארעביא ייז טימ ןוא טנעה ענייז ןופ ןטייק יד ןעמונעגרעטנורַא טייצ
 .עמרוט ןופ רעעזפיוא

 .עמרוט ןיא ןברָאטשעג זיא רע
 רע ןעוו טעגרהרעד םיא ןבָאה רעטכעוו-עמרוט יד זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ

 ַא זױלב ןעוװעג זיא סָאד יצ רעבָא ןפױלטנַא וצ ווּורּפ ַא טכַאמעג טָאה
 .טשינ ךיא סייוו ,השעמ

 טוג קנעדעג ךיא רעבָא ,םולח ַא ךרוד זיולב יו ןושמש םעד קנעדעג ךיא
 ןגעוו סטוג ןדייר וצ ןביוהעגנָא טיוט ןייז ךָאנ טָאה ןעמ סָאװ תוישעמ עלַא יד
 ןעוועג טלָאװ רע רעװ ןוא ינעשז ַא ןעוועג זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .םיא
 -רעד רעסיורג ַא ןרָאװעג רע טלָאװ ,טָאטש רעסיורג ַא ןיא ןסקַאװעגפיוא
 | .רעדניפ

 רעבָא ,ענייש ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,רעטכָאט ַא ןזָאלעגרעביא טָאה רע
 ןופ ןשטנעמ יד טסַאהעג טָאה יז .ןעמעלַא ןופ טייוו ןטלַאהעג ךיז טָאה יז
 -עמַא ןייק קעװַא ןַאד זיא יז .ןטַאט ריא טגלָאפרַאפ ןבָאה יז לייוו ,טָאטש
 עקידנצנעלג ךיוא ןוא רעדיל עשידִיי ערַאברעדנּוװ ןבירשעג טָאה יז ּוװ ,עקיר
 גנולמַאז ַא .שילגנע ןיא ךוב ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה יז .ןעגנולייצרעד עשידִיי
 ,ךוב ַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ךיוא ןענעז ןעגנולייצרעד עשידִיי עריא ןופ

 טָאה יז ןכלעוו ,רעטָאפ ריא ןופ קנעדנָא םעד רעייט ןטלַאהעג טָאה יז
 -צולּפ קירוצ ןרָאי טימ זיא יז .שטנעמ ןסיורג ןוא ןקילייה ַא רַאפ ןטלַאהעג
 יז יִצ ,טשינ טסייוו ןעמ ןוא סַאג רעשידִיי רעד ןופ ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ גנול
 .טשינ יצ ,טבעל



 הוצ מ-רב רעװ ךיא

 עסיורג ַא טכַאמעג עטַאט ןיימ טָאה הווצמ-רב ןרָאװעג ןיב ךיא ןעוו
 ַא יװ רענעלק ןעוועג טשינ זיא הדועס יד זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .הדועס
 -עג טָאה ןעמ .ךעלזדנעג ענעטָארבעג ןסעגעג טָאה ןעמ .ריבג ַא ייב הנותח
 ,הנותח ַא וצ זיולב ןדַאלעג ןרעוו סָאװ, טײלעמערָא .ןייוו ןוא ןפנָארב ןעקנורט:
 .החמש הווצמ-רב ןיימ וצ ןרָאװעג ןדַאלעג ןענעז

 ןעייל לָאמַא טגעלפ עטַאט ןיימ ןעמעוו ייב ,עקׂשטיגטנעצַארּפ יד ,האל

 ןעוו לייוו ,ןעייל טשינ רעמ ןטַאט יימ טעוװ יז זַא ,טגָאזעג ןַאד טָאה ,טלעג

 רע זומ ,הווצמ-רב א בילוצ הדועס עסיורג ַאזַא טכַאמ ,ןַאמערָא ןַא ,דִיי ַא

 .ןצעזנָא;

 -וקעג לעיצעּפס זיא ,עילימַאפ ןיימ ןופ דיגנ רעד ,םהרבא רעטעפ ןיימ

 ןטַאט ןיימ וצ םייחל קידנעקנירט טָאה רע .החמש רעד וצ עצינלימ ןופ ןעמ

 ןפרַאװ טשינ ךיז ןוא רעגרַאק ַא ןרעוו טסלָאז וד ריד שטניוו ךיא; :טגָאזעג

 יד ןטלָאװ ,הדועס ערענעלק ַא טכַאמעג טסלָאװ וד ןעו .טלעג ןייק טימ:

 "?ןרָאװעג זגורב לטעטש ןופ םינצבקי

 טסלָאז וד זַא ,ריד שטניוו ךיא ןוא; :טרעפטנעעג םיא טָאה עטַאט ןיימ

 -טימ טלעג ןייד טסעװ וד ,עשז-סָאװ .טסיב וד יו ריזח רערענעלק ַא ןרעוו

 "לןיירַא דרע רעד ןיא ןעמענ

 ,קיטומטוג טדערעגכרוד ױזַא ךיז ייז ןבָאה סָאד

 -ַאטשרַאפ טשינ טלָאמעד בָאה ךיא עכלעוו ,השרד ַא טגָאזעג בָאה ךיא
 ךיז טָאה סע זַא ,זיולב קנעדעג ךיא .טשינ יז ךיא קנעדעג רַאפרעד ןוא ,ןענ
 .תבש ןיליפת ןייק טשינ טגייל ןעמ סָאװרַאפ עגַארפ רעד ןגעוו טלדנַאהעג

 יװ טסַאהעג רעמ ןענעװַאד סָאד ךיא בָאה הדועס הווצמ-רב ןיימ ךָאנ

 עמַאמ ןיימ .טעברַא ערעווש ַא ןעוועג רימ ייב זיא ןגייל ןיליפת סָאד .רעירפי

 ןָאטנָא ןעזעג טשינ ךימ טָאה יז זיב ןסע ןייק ןבעג טלָאװעג טשינ רימ טָאה

 יצ ןווַאד ךיא יצ טריסערעטניא טשינ ךיז טָאה יז ,ןיליפת יד ןָאטסױא ןוא

 ארומ טושּפ טָאה יז .ןיליפת יד ןיא ןעז טלָאװעג ךימ טָאה יז רעבָא .טשינ

 רימ סע טעוװ ןיליפת ןייק קידנגיל טשינ ןסע לעװ ךיא ביוא זַא ,טַאהעג

 לָאז ךיא זַא ,טרעדָאפעג רימ ןופ טָאה רעבָא עטַאט ןיימ .טנוזעג םוצ ןטָאש

 ןוא ןּפַאכ טשינ ןוא ,ךיוא ןענעװַאד עקַאט רָאנ ,ןיליפת ןגייל זיולב טשינ

 .ךעלטעלב ןייק ןעּפיהרעביא טשינ
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 ד ל 9 פ סע טָאג אנהח

 לעקנַָא סנטַאט ןיימ
 טָאה רע עכלעװ ,ןעמַאמ ןייז טרעטעגרַאפ קרַאטש טָאה עטַאט ןיימ

 טגעלפ רע .דניק-גיוו ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ןברָאטשעג זיא יז .טנעקעג טשינ
 -גייוועגרעסיוא ןוא טייהנייש עטסערג יד ןעוועג זיא יז זַא ,ןדייר ריא ןגעוו
 ןיא טביילגעג קרַאטש טָאה רע ןוא טלייצרעד םיא ןעמ טָאה ױזַא .טוג ךעל
 ,ןברָאטשעג זיא יז רעדייא ,עמַאמ ןייז זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה ןעמ .םעד
 רעד ןופ קעװַא יג ךיא ,השמ, ףדייז ןיימ ,ןַאמ ריא וצ טגָאזעג יז טָאה
 ןייק גנַאל ןייז טשינ ,ןבָאה הנותח לענש טסלָאז וד זַא ,ךיא ליוװ ,טלעוו
 ,ןזָאל טשינ טסלָאז וד .ןטיהּפָא קרַאטש וטסלָאז רעדניק עניימ רעבָא .ןמלא
 ,"ןטלעש ייז לָאז עמַאמ-ףיטש רעייז זַא

 א ץוח ַא ןבעל ןבילבעג טשינ רענייק זיא עילימַאפ סעמַאמ ןייז ןופ
 טָאה ןעמ יװ ןוא ,רעדנעל עטייוו יד ןיא קעװַא זיא רעכלעוו ,ןמלז ,רעדורב
 ןעק סע עכלעוו ןופ ,ןכַאז סיוא טנַאלּפ רע .ּפָאק רעסיורג ַא רע זיא ,טגָאזעג
 טימ טגנערברַאפ רע .ןצַאלַאּפ ןוא ןקירב טוב רע .חומ רעד ןרעקרעביא ךיז
 זיא עטַאט ןיימ ןעוו .ךייר קידלַאװעג זיא רע .םירָאסייק ןוא ןצנירּפ ,ןפַארג
 רעד זַא ,ןעמולח םיא ךיז טגעלפ ,עגַאל רעטכעלש ַא זיא לעיצנַאניפ ןעוועג
 ,ךעלדנער טימ לקעז ַא טכַארבעג םיא ןוא ןעמוקעג זיא לעקנָא

 .תומולח ענייז ןופ טנעקעג ןעמַאמ ןייז יװ טקנוּפ לעקנָא ןייז טָאה רע
 ,רעדורב ריא ,לעקנָא ןייז טימ עמַאמ ןייז יו ןעמולח םיא ךיז טגעלפ לָאמַא
 ןצ טוג ןייז וצ םיא ןטאר ןוא ,טלעג ןוא תוצע םיא ןביג ןוא םיא וצ ןעמוק
 ,טוג רָאנ ,ןשטנעמ

 ןעמָאנ ַא ריא רע טָאה ,רעטכָאט ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא םיא ייב ןעוו
 -ַאמ ןייז יװ טקנוּפ טקילייהרַאפ יז טָאה רע .עניצ ,ןעמַאמ ןייז ךָאנ ןבעגעג
 ןעוועג זיא סע יװ טוג ןוא ןייש ױזַא ןייז טעװ יז זַא ,טמיורטעג טָאה רע ,ןעמ
 ,םולח ןיא טפָא טעז רע עכלעוו ,עמַאמ ןייז

 רעזדנוא ןבעל וצ טרָאפ ,גָאטײב קיטיירפ ןקידרעמוז ַא ןיא ,לָאמניײא
 -עריושעג ַא טימ ןַאמ ַא רעטנורַא טייג סע ,(עקשָארד ַא) ?רעקַאיפ, ַא זיוה
 עטריקַאל ןיא ןוא ,קַארפ ַא ןיא ,טוה ןפייטש ַא ןיא ,דרָאב רעטצוּפעג ,רענ
 וצ ןײרַא ךיז ןזָאל ייז .ךעלצנער ענייז רעטנורַא טגָארט הלגע'לעב רעד .ךיש
 רעד ןייז ןעק רעװ .ןענָארק עינעמשז ַא הלגע-לעב םעד טלָאצַאב רע .זדנוא
 :סיוא יירש ךיא .ךיק ןיא ןעמונרַאפ זיא עמַאמ ןיימ .ךָאנ םיא ייג ךיא !ץירּפ
 ךופ טרימשרַאפ סױרַא טמוק עמַאמ ןיימ ?!ןעמוקעג זיא ץירּפ ַא ,עמַאמ;
 ,ךוטרַאפ ןטימ םינּפ סָאד ךיז טשיוו יז .עשזַאס

 ךיז טלעטש רע ןוא שטייד ףיוא ץירּפ רעד טגָאז -- !גַאט ןעטוג --
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ַאקוב ןָאפ םָאק ךיא .לעקנָא סלאומש ,ןמ לז ,דנומגיז ןיב ךיא --- ;רָאפ

 ."רעטסעווש ןיימ ןופ רעדניק יד ןעז ליוװ ךיא .עיצַאקַאװ ַא רַאפ טסער

 .ןָאטרעביא ךיז ןײרַא טפיול יז .ךיז טקידלושטנַא עמַאמ ןיימ

 םיא לָאז ךיא .ןטַאט ןיימ ןגעו שטייד ףיוא ךימ טגערפ לעקנָא רעד

 ."ןעמָאק דלַאב דריוו ,דַאב-ץיװש ןיא טזיא רעטַאפ ןיימ , :שטייד ףיוא ךיוא

 ,סָאד םיא טגָאז ןוא ,ענעשַאװענּפָא ןַא קירוצ דלַאב טמוק עמַאמ ןיימ

 !טציז !טסַאג רעבושח ַא רַאפ סָאװ; :ןגָאז טפרַאדעג רעִירפ םיא טָאה יז סָאװ

 רַאפ ךיא ןעק סָאװ !ןעיירפ לאומש ןיימ ךיז טעװ .ךייא ןופ דימת טדער ןעמ

 "?ןעקנירט ,ןסע סעּפע ריא טליװ רשפא !ןָאט ךייא

 טָאה רע ןוא ,"רענעסעגעג ַא םוק ךיא; ,טרעפטנעעג רע טָאה ,*ןיינ;

 : .טצעזעגקעװַא ךיז

 -ץיווש ןופ ,טערַאּפעגסױא ,טיור ,ןעמוקעגנָא עטַאט ןיימ זיא גנולצולּפ

 ,דָאב

 .עמַאמ ןיימ סיוא טפור --- !זיא סָאד רעװ ףערט ,לאומש ---

 טכוד ,ץירּפ םעד בָאה ךיא; :טגָאז ןוא לעקנָא ןפיוא טקוק עטַאט ןיימ

 ."ןעזעג ץעגרע ,ךיז

 ןייד ןיב ךיא -- :טגָאז ןוא לעקנָא רעד סיוא טפור --- !לאומש ---

 ."רעדורב סעמַאמ ןייד ,ןמלז ,דנומגיז לעקנָא

 ןוא ןדייר טנעקעג טשינ עליו ַא גנושַארעביא רַאפ טָאה עטַאט ןיימ

 "!ןעניצ זיא ּוװ; :ןפורעגסיוא ןַאד

 יז טָאה עטַאט ןיימ ןוא עניצ רעטסעווש ןיימ טכַארבעגנײרַא בָאה ךיא

 ."עניצ; :טלעטשעגרָאפ

 טגָאזעג לעקנָא רעד טָאה --- ,רעטסעוװש רעביל ןיימ ךָאנ טסייה יז ---

 .שוק ַא ןבעגעג ריא ןוא

 טדנעװעג ךיז ןוא טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה --- ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ --

 רַאפ רעמיצ עטשרעדָאפ סָאד לעקנָא םעד טיג ,עדיירפ --- :ןעמַאמ ןיימ וצ

 !ןײלַא ךיז

 :רימ וצ טדנעוװעג ןַאד ךיז טָאה רע

 !ריב רעשעלפ סקעז ןעגנערב ףיול ---

 ןפָארטעג ךיא בָאה ,ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו .ריב ךָאנ קעװַא ןיב ךיא

 ,ךעלכיב לסיבַא ןעוועג ןענעז סע ,ןכַאז סלעקנָא ןיימ ןקַאּפסױא ןטַאט םעד

 ַא ,ייז ןשיװצ ,ןעזעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא עכלעוו ,ןכַאז רָאּפ ַא .עשטייד

 לעקנָא רעד .זיא סָאד סָאװ טגערפעג טָאה עטַאט רעד סָאװ ןגעוו ,עלעטשרעב

 ןבָאה רימ .ןייצ יד ןצוּפ וצ ףיוא עלעטשרעב ַא זיא סָאד זַא ,טרעלקרעד טָאה

 רע סָאװ וצ ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה רימ .גנורעדנּוװַאב טימ טכַארטַאב סָאד
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 ןצוּפ ןופ טשינ רעבָא ,ךיׂש ןצוּפ ןופ טסּוװעג ןבָאה רימ .ןייצ יד ךיז טצוּפ
 ' ,ןייצ

 עטַאט ןיימ .הסנרּפ ןיא םיא טייג'ס יװ ןטַאט ןיימ טגערפ לעקנָא רעד
 ןיא ןעדוי עלַא יו, :םעד ןגעו טקרעמַאב לעקנָא ןיימ *!עמ-עב, :טרעפטנע
 ."טַאטש-ןיילק רעד

 ןופ ךיז לעװ ךיא .שטייד טדער לעקנָא רעד סָאװ קרַאטש טלעפעג רימ
 ,ךיא טכַארט ,שטייד לסיב ַא ןענרעלסיוא םיא

 םעד טיג ,ןטערַאגיצ טימ לציּפש-רַאגיצ ַא סױרַא טמענ לעקנָא רעד
 | ,ןרעכיוררַאפ עדייב ,לטערַאגיצ ַא ןטַאט

 טגָאז --- ,לטערַאגיצ רעטסערַאקוב ַא ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ ךימָאל ---
 | ,קידנרעכיוררַאפ ,עטַאט רעד

 םעד ןופ ריֹוװעג טרעוװ ,רעדורב ַא סנטַאט םעד ,לכעמ רעטעפ ןיימ
 וצ ךיוא טגירק ,םיא טימ ךיז טיירפרעד ,ןפיול וצ רע טמוק ,טסַאג ןבושח
 ,לטערַאגיצ רעטסערַאקוב ַא ןרעכיוררַאפ

 -ייק רעבָא .זיא לעקנָא רעד ךייר יו ןסיוו טלָאװעג קרַאטש טלָאװ ךיא
 ךיא .זיולב ךיז טעקשוש ןעמ .םעד ןגעו ןגערפ וצ םיא טשינ טגַאװ רענ
 ליפיוו הנימ-אקפנ יד זיא סָאװע :לכעמ רעטעפ םוצ טגָאז עטַאט ןיימ יו רעה
 סָאװ םעד טול ןוא םישובלמ ענייז טול .ךָאד רע זיא ךייר .טגָאמרַאפ רע
 ,"ריבג רעסיורג ַא ןייז רע זומ ,שטייד טדער רע

 למיירטש ןיא ןוא עציּפושז רעד ןיא ןָאטעגנָא זיא עטַאט רעד ,טכַאנרַאפ
 ךיוא זיא ןוא ןעגנַאגעג םײהַא זיא לכעמ רעטעפ רעד .ןענעװַאד ןייג וצ
 -רָאפ ךיז ןוא לעקנָא םעד ןעמענטימ ןליוו ייז .למיירטש ןיא ןעמוקעגקירוצ
 טשינ טייג רע זַא ,טרעלקרעד לעקנָא רעד רעבָא ,זיולק ןיא םיא טימ ןלעטש
 ביל טָאה רע .ריצַאּפׂש ַא ףיוא סַאג ןיא ןײגסױרַא רעסעב טעװ רע .ןענעװַא }
 .רע טגָאז ,לטעטׂש סָאד ןקוקנָא לייוורעד טעװ רע ןוא ןריצַאּפש וצ

 -נַא קרַאטש ןייטש ןבילבעג ןענעז לכעמ רעטעפ רעד ןוא עטַאט ןיימ
 ?לעקנָא ַאזַא וצ סעּפע ןגָאז וצ ןגָאװ טעװ רעװו רעבָא .טשיוט

 -עב טלָאװ ךיא :טכַארטעג ןוא ןענעװַאד ןטַאט ןטימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 ,שטייד לסיב ַא טדערעג ןוא ןריצַאּפש לעקנָא ןטימ ןעגנַאגעג רעס

 טשינ ןליפַא ןוא לעקנָא ןגעוו טכַארטעג ךס ַא ךיא בָאה ןענעװַאד םייב
 טגערפ רע ןוא טקרעמַאב סָאד טָאה עטַאט ןיימ .רודיס ןיא טקוקעגנײרַא טוג
 ;ךימ

 ?טשינ וטסנוװַאד סָאװרַאפ ---

 .טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה -- ןענעװַאד וצ יו טשינ ליפ ךיא ---

 .טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה -- ?רעטרעװ ַא רַאפ סָאד ןענעז סָאװ ---
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 .טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ?טשינ טנוװַאד לעקנָא רעד יַאמלה ---

 ךיוא וטסעװ לעקנָא רעד יו שטנעמ רעסיורג ַאזַא ןייז טסעוו וד זַא --

 רעד טָאה -- !ןװַאד ןוא ,קרַאמס ַא ךָאנ וטסיב לייוורעד .ןענעװַאד טשינ

 .טגָאזעג עטַאט
 -ַאקוב ןיא טוט רע סָאװ טעברַא ןייז ןגעוו טלייצרעד טָאה לעקנָא רעד

 טשינ טָאה רענייק סָאװ ,ןעמענ טימ ןפורעגנָא טעברַא ןייז טָאה רע .טסער

 -ךרד רעמ ץלַא ,טסּוװעג טָאה ןעמ רעקינייװ סָאװ .זיא סָאד סָאװ טסּוװעג

 .טַאהעג םיא רַאפ ןעמ טָאה ץרא
 -עג ריוועג זיא ,החּפשמ רעזדנוא ןופ דיגנ רעד ,םהרבא רעטעפ ןיימ

 רע ּוװ ,עצינלימ ןופ ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא ןוא טסַאג ןבושח םעד ןגעוו ןרָאװ

 ,טניווועג טָאה |

 ,לעקנָא ןטימ טדערעגכרוד ךיז טָאה םהרבא רעטעפ רעד יװ םעדכָאנ

 ַא טסיב וד .ךייר רעייז זיא לעקנָא רעד; טַאט ןיימ וצ טגָאזעג רע טָאה

 רשפא זיא .ןענױלַאב טוג ןיוש ךיד טעװ רע .ריד ייב טניֹוװ רע סָאװ ,לזמ-רב

 ךָאד זיא רימ ייב .ןכָאװ ייווצ רעדָא ךָאװ ַא רַאפ רימ וצ ןעמוקעג רע טלָאװ

 ,"ץַאלּפ רעמ ָאד

 רע --- ,טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה --- ,ןזָאלרעד טשינ ךיא טלעװ סָאד ---

 ."ןרָאפקעװַא טעװ רע זיב ,ןייטשנייא רימ ייב זומ

 רע רעבָא .טרעּפמַאעג קרַאטש םעד ןגעוו ךיז טָאה םהרבא רעטעפ ןיימ

 יו, .טשינ טנװַאד לעקנָא רעד סָאװ טייקנדירפוצמוא ןייז טקירדעגסיוא טָאה

 .טגערפעג רע טָאה ,*?דיי ַא טשינ טנװַאד ױזַא

 :טגָאזעג םיא םהרבא רעטעפ ןיימ טָאה לעקנָא ןטימ ךיז ןענעגעזעג םייב

 ךיא לעװ ,ןביולרעד רימ טעװ ריא ביוא .ןגערפ סעּפע ךייא זומ ךיא ,לעקנָא;

 ,"ןגערפ ךייא
 -טנעג לעקנָא רעד םיא טָאה -- ,טסליװ וד סָאװ ןגערפ טסגעמ וד --

 ןופ ןוא עסערּפ ןופ טייהיירפ ןופ טלַאה ךיא .טַארקָאמעד ַא ןיב ךיא --- טרעפ

 ,טרָאװ ןופ טייהיירפ
 ,ךיא ץוח ַא ,ןעניימ רעטרעװ יד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רענייק

 .רערעל ןשטייד ןיימ ןופ טרעהעג םעד ןופ בָאה'כ סָאװ

 טָאה ,הּפצוח ךס ַא טָאה ןוא דיגנ ַא זיא רעכלעוו ,םהרבא רעטעפ ןיימ

 :טגערפעג ןוא ןקָארשרעד טשינ רעטרעוו ערעווש יד רַאפ ךיז

 טָאג ַא ָאד זיא'ס זַא ,ךָאד טביילג ריא ?טשינ ריא טנװַאד סָאװרַאפ ---

 .טלעוו רעד ףיוא

 ךיא רעבַא -- ,טרעפטנעעג רע טָאה --- ,טָאג ןייא ריוו ןעבַאה סיוועג ---

 .רודיס ַא ןָא ןוא ,ןיליפת ןָא ,תילט ַא ןָא םיא וצ ןעוװַאד
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 ,טגערפעג םהרבא רעטעפ ןיימ טָאה -- ?ךעלגעמ סָאד זיא יו ---

 וצ ךיא עגַאז -- טגָאזעג רע טָאה --- ףליה סטָאג עכיורב ךיא ןעוו ---

 וצ טדער ןעמ סָאװ טרעה טָאג ,רימ טפלעה רע ןוא *!ףלעה טָאג; :ליטש םיא

 ,רודיס ַא ןָא ןוא ןיליפת ןָא םיא

 רימ .טשינ ךיא סיײיוװ טכַארטעג ןבָאה ייז סָאװ .ןגיוושעג ןבָאה עלַא
 | ןרָאװעג ןלעפעג רעפטנע ןייז זיא

 םיא ןופ ךיז בָאה ךיא ,רעמוז ןצנַאג ַא ןעוועג זדנוא ייב זיא לעקנָא רעד

 וצ םײהַא טיירגעג ךיז רע טָאה רעמוז עדנע .שטייד לסיב ַא טנרעלעגסיוא

 ןַאלּפ ןייז ןריפוצכרוד ןעגנילעג לָאז םיא ביוא זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .ןרָאפ

 -קירוצ ןַאד ןוא רענָאילימ ַא ןרעו רע טעװ ,ןטפול רעד ןיא קירב ַא ןעיוב ןופ
 רעבלעז רעד ןיא טָאה רע .ןכַאמ ךייר םיבורק ענייז עלַא ןוא רעהַא ןעמוק

 -קירוצ תואצוה ףיוא טשינ טָאה רע זַא ,דוס ַא ןטַאט ןיימ טיורטרַאפ טייצ
 .ןרָאפוצ

 זַא ,טגָאזעג םיא ןוא םהרבא רעטעפ ןיימ וצ קעװַא ןַאד זיא עטַאט ןיימ

 -ָאל; .סענעשעק עקידייל טימ ןרָאפמײהַא ןזָאל טשינ לעקנָא םעד ףרַאד ןעמ

 זדנוא רע טעוװ ,ןקילגַאב טעװ רע זַא ןוא ,, ,טגָאזעג רע טָאה ,"ןפלעה םיא רימ
 ."טנעצָארּפ טימ ןלָאצַאב

 ןַא ,לאימולש ַא זיא לעקנָא רעד זַא ,טגָאזעג טָאה םהרבא רעטעפ ןיימ

 ,ןקילגַאב טנעקעג טשינ ןרָאי ליפ ױזַא ןיא טָאה רע ביוא זַא ,שטייד רעמערָא

 ַא יװ רעמ טשינ טגָאמרַאפ רע ?ןקילגַאב םיצולּפ טציא רע לָאז סָאװרַאפ

 לייו ,ןבעג טשינ םיא רע ליוו ,םעד ץוח ַא ,ןייצ יד ןצוּפ וצ עלעטשרעב
 ,טשינ טנוװַאד רענעי

 טימ טשינ טקישעגקעװַא לעקנָא םעד ןוא טלעג ןעילעג טָאה עטַאט ןיימ

 רעטעפ ןיימ ייב טנָאמעג ןופרעד טפלעה ַא טָאה רע .סענעשעק עקידייל

 ,ןרָאװעג זגורב רַאפרעד םיא טימ זיא רע .ןבעגעג טשינ טָאה רעכלעוו ,םהרבא

 ,רֶע זיא ,ןרָאװעג קנַארק זיא עטַאט ןיימ ןעוו ,רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא ןיא

 -עגּפָא רעירפ םיא טָאה רע רעבָא .ןכוזַאב ןעמוקעג םיא ,םהרבא רעטעפ רעד

 םיא טָאה עטַאט ןיימ סָאװ לעקנָא םעד ןפלעה וצ ,קלח ןייז ,עמוס יד טקיש

 .ןדייר טשינ םיא טימ עטַאט ןיימ טעװ ,טסּוװעג רע טָאה ,שרעדנַא .טנָאמעג
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 לטעטש ןיימ ןיא ןנעלשעג

 ןבָאה סרעגעלש ןייק .ןגעלשעג ןעמוקרָאפ טּפָא ןגעלפ לטעטש ןיימ ןיא

 גונעג טָאה ןעמ רעבָא ,טַאהעג טשינ ןעמ טָאה הסנרּפ ןייק .טלעפעג טשינ

 .ךיז ןגָאלש וצ ףיוא טייצ

 ןבָאה עכלעוו ,סהלגע-ילעב ,סרעריפרעסַאװ ,סרעגערט ןעוועג ןענעז סע

 .ןגָאלש וצ ךיז סָאװרַאפ ןוויטָאמ ןענופעג ןיוש ןוא ןגָאלש טוג טנעקעג ךיז

 -ײלּפ ץטיירב עטנוזעג טימ ,ןסַאג יד ןיא ןײגמורַא ןגעלפ סרעגערט יד

 וצ סָאװ טשינ ןבָאה ייז סָאװרַאפ סורדרַאפ טימ לופ ןעוועג ןענעז ןוא ,סעצ

 לָאמַא טעוװ ,לטעטש ןיא טיוב ןעמ סָאװ ,ןַאב יד זַא ,טפָאהעג ןבָאה ייז ,ןגָארט

 .ןגָארט וצ סָאװ ןייז טעװ ,ןַאד ָא ,ןַאד ןוא ןרעוו קיטרַאפ

 טו טשינ ,וָאקטרָאשט ןיא ןעוועג ןענעז סרעגערט יד ןופ עכעלטע

 רעִירפ .ןָא טמוק ןַאב יד יװ ןעזעג טרָאד ןבָאה ייז ןוא לטעטש רעזדנוא ןופ

 יז טמוק ןַאד ןוא טפול רעד ןיא ךיור ַא ןעמ טעז ךָאנרעד ,ןפייפ ןעמ טרעה

 -ערט יד ןוא ךעלצנער ערעווש טימ רעטנורַא ןעייג ןרישזַאסַאּפ ,ןַאב יד ,ןָא

 טגנערב סע .טוג ןוא ןייׂש זיא סע .טלָאצַאב טוג ןגירק ןוא ןגָארט סרעג

 יז ןבָאה -- "??ןַאב יד ןבָאה לטעטׂש רעייז לָאמַא ןיוש טעװ ןעוו; .הסנרּפ

 .קיטרַאפ טשינ לָאמנייק ןַאב יד טרעװ לטעטש רעייז ןיא רעבָא .טגערפעג

 טעװ חסּפ זַא ,ןעמ טגָאז רָאי עלַא .טיוב ןעמ ןוא ,טיוב ןעמ ןוא ,טיוב ןעט

 .םעדיוב ַא סיוא ךיז טזָאל סע ןוא ןַאב יד ןייג ןיוש

 ,םיא ןטעב ןוא םיא וצ סרעגערט יד ןפיול לטעטש ןיא טמוק יבר ַא ןעוו

 .ןרעװ קיטרַאפ לענש לָאז ןַאב יד ןשטניוו ייז לָאז רע זַא

 ןַאב רעד ןגעוו עטַאבעד ַא ןיא ןגעלפ טרעגערט יד טימ סהלגע"ילעב יד

 .עטקיטולבעצ ןייג םייהַא עטַאבעד רעד ןופ ןגעלפ עלַא ןוא ןגָאלשעצ ךיז

 ,טײלעמערָא עניילק ןייק ןעוועג טשינ ןענעז עכלעוו ,סרעריפרעסַאוװ יד

 טשינ ךיז ןַאב רעד ןגעוו עגַארפ רעד ןיא ןגעלפ ,ןגָאלש טנעקעג ךיוא ךיז ןוא

 טשינ ןוא ןכַאמ עילַאק טשינ ייז טעװ ןַאב יד זַא ,טסוװעג ןבָאה ייז .ןשימ

 -ערָא עקיביײא ןביילב וצ טלייטרוארַאפ ןענעז ייז .עגַאל רעייז ןרעסעבסיוא

 ,לשמל ,יוװ ןגעלשעג ערעדנַא ןיא ןעמענלײטנָא ָאי רעבָא ןגעלפ יז ,טיילעמ

 ,טחוש ַא ןגעוו

 עכלעזַא ןעוועג ןענעז ייז זַא ,ןעמ טלייצרעד ,סרעריפרעסַאװ יד ןגעוו

 "םוי ברע רַאפ תופוע ןפיוק טנעקעג טשינ ןבָאה יז זַא ,טײלעמערָא עסיורג

 ןגעלפ ייז .הצע ןַא ןבעגעג רעבָא ךיז ןבָאה ייז .תורּפכ ןגָאלש ןענעק וצ רוּפיכ

95 



 ד ל עפ ס ע טָאג אנהח

 קרַאמ ןיא ןסעזעג ןענעז סָאװ ,סעיוג יד וצ ןייגוצ ,;רפ ץנַאג ,רוּפיכ-םוי ברע
 טימ ,טּפַאטַאב םיא ,ןָאה ןטעפ ַא ןבילקעגסיוא ןבָאה ייז .רעניה טפיוקרַאפ ןוא
 א םיא ,"יתרפכ הז ,יתפילח הז; :טגָאזעג ןוא ּפָאק ןרעביא טיירדעג םיא
 .תורּפכ ןגָאלשעג ױזַא ןוא ,דרע רעד וצ ןָאטעג ףרָאװ

 לייט רעדעי ןוא לטעטש ןיימ ןיא םידיסח ענעדיישרַאפ ןעוועג ןענעז סע
 8 :ייווצ זיולב ןעוועג ןענעז םינבר ,טחוש ַא םענייז טלָאװעג טָאה םידיסח
 רעצינשזיוו ןוא רעװָאקטרָאשט יד ,דיסח רעצינשזיוו ַא ןוא רעװָאקטרָאשט
 -נַא ןעוועג ךיוא ןענז סע רעֹבָא .לָאצ ןיא עטסערג יד ןעוועג ןענעז םידיסח
 שטָאכ זיא בר ַא ןרעייז טשינ ביוא זַא ,טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,םידיסח ערעד
 סע .םיטחוש גונעג טָאה לטעטש סָאד זַא ,טקנעדעג ןבָאה ערעדנַא .טחוש ַא
 םיטחוש ךָאנ רַאפ תופוע גונעג ָאטשינ זיא סע זַא ןוא ,סקעז ןעוועג ןיוש ןנעז

 .ּפעלק ךרוד ןעגנוניימ ערעייז טקירדעגסיוא ןוא טגירקעג ךיז ייז ןבָאה

 .ליש ןיא יאבג ַא רעביא ןגָאלשעג רָאי עלַא ךיז ןעמ טָאה םעד ץוח ַא
 .יאבג ןרעדנַא ןַא טלָאװעג טָאה דצ רעדעי .ןזיולק יד ןיא ןוא ,שרדמה תיב ןיא
 טשינ ןבָאה ייז יו ױזַא ןוא ,ןייז טנעקעג טשינ ןבָאה םיאבג ייווצ יװ ױזַא
 יאבג ַא טלייוװרעד ייז ןבָאה ,ןלַאװ עמייהעג ןופ ,עיטַארקָאמעד ןופ טסּוװעג

 ,טגיזעג טָאה רעד ןגָאלש רעסעב טנעקעג טָאה'ס רעװ .חוכ ךרוד

 -ונעגלײטנָא ןבָאה סרעריפרעסַאװ יד ןוא סהלגע-ילעב יד ,סרעגערט יד
 ךוא גנוניימ רעדנַא ןַא טַאהעג טָאה ייז ןופ רעדעי .ןגעלשעג עלַא ןיא ןעמ
 -ּפַא טנעקעג טשינ גנוניימ סמענייק טָאה ןעמ .דצ רעדנַא ןַא טימ ןטלַאהעג
 .טלעג רַאפ ןפיוק

 .םיתב-ילעב ענעפורעג ױזַא יד ןשיװצ סרעגעלש ןעוועג ךיוא ןענעז סע
 ַא -- ןפורעג םיא טָאה ןעמ יװ ,רעגנַאל רעד לקנַאי ,רענייא ןעוועג זיא סע
 ןגײלקעװַא ןשטנעמ ַא ןעק ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,רע .ןדמל ַא ןוא דיסח ַא ,דַיי
 'דימת זיא רע .ןגָאלשעג טשינ לָאמניײיק ךיז טָאה רע רעבָא ,שטַאּפ ןייא טימ
 ןלעטשנָא ןגעוו עגַארפ יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו רעבָא .טנרעלעג ןוא ןסעזעג
 רַאפ .ּפעלק טימ טעשַארטסעג ןוא טשימעג ךיז רֶע טָאה ,טחוש םעיינ ַא
 ,טַאהעג ארומ ןעמ טָאה קָאנושַארטס ַא םענייז

 טָא .סעשירעב החמש ןעמָאנ ןטימ רעגעלש ַא רענייא ןעוועג זיא סע
 -שג ךיז טָאה רע ןעוו ,לענש ױזַא ןעוועג זיא ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,החמש רעד
 .םִיוג טימ דירַאי ןצנַאג ַא ןגָאלשעג ןיילַא רענייא לָאמַא טָאה רע זַא ,ןגָאלש
 -סיוא ,דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןיוש ייז ןענעז טרירעג ךיז ןבָאה ייז רעדייא
 .טקערטשעג

 ,לגגִיי ַא טַאהעג טָאה רע .בורק ַא רעניימ ןעוועג זיא החמש רעד טָא
 ךעוועג זיא רע .סעשירעב החמש עלעבייל ןפורעג ןעמ טָאה םיא .עלעבייל
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טגעלפ רע .טייקלענש-ץילב טימ ןגָאלשעג טָאה רע .ןטַאט ןייז ןיא ןטָארעג

 עלַא .לָאמַאטימ םירוחב ריפ-יירד ןגָאלשעג .עכעלטע טימ ןטסעמרַאּפ ךיז

 -עשטַאז רימ טימ טָאה רעצעמע ןעוו .טַאהעג ארומ םיא רַאפ ןבָאה ךעלגנַיי

 ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"?עלעבייל, ,רע .ןעלעבייל טימ ןעשַארטס ךיא געלפ ,טעּפ

 סעלעבייל ןיא .?ןעגנַאלרעד, ךייא טעװ עלעבייל .רימ רַאפ ןעמעננָא ךיז טעוװ

 .טַאהעג ארומ רימ רַאפ טָאה ןעמ .עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ךיא בָאה תוכז

 יהשמ; ןעמָאנ ןטימ רענייא ןעוועג ךיוא זיא סרעגעלש יד-טָא ןשיווצ

 -רעגריב ןשידִיי םעד ייב רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג זיא רע .*רעקרַאטש רעד

 -רעגריב ןגעק טרָאװ טכעלש ַא ןגָאז רַאפ ןגָאלש טגעלפ רע ןוא רעטסיימ

 ,רעטסיימ

 טקינייארַאפ ןעוועג ןענעז רעגעלש עלַא ןעוו

 -עג ךיז טָאה סע ןעו טקינייארַאפ ןעוועג ןענעז רעגעלש עלַא יד-טָא

 ַא ןעמוקעגרעטנורַא םיצולּפ זיא לטעטש ןיא ןעוו .לארשי-ללכ ןגעוו טלדנַאה

 טלָאצַאב ןעמענ טלָאװעג טשינ טָאה רע .עשד ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רַאדנַאשז

 -רַאפ ןייז ןלָאז קיטנוז זַא ,ןריפכרוד טלָאװעג לשמל טָאה רע .ךַאז ןייק רַאפ

 םיא ןוא סקיב יד ןעמונעגוצ רַאדנַאשז םייב ןעמ טָאה ,ןטפעשעג עלַא טכַאמ

 ,(ּפעלק טגנַאלרעד) טעכָאבעגנָא טוג

 יד ,ערעדנַא עלַא .ןקרַאטש םעד השמ ןופ טעברַא יד ןעוועג זיא סָאד

 "וצ ךיז ןבָאה סרעגעלש ערעדנַא ןוא סהלגע-ילעב ,סרעריפרעסַאװ ,סרעגערט

 ,קיציא ףלָאװ 'ר טָאה ךָאנרעד .עיסימ ןייז טריפעגכרוד טָאה השמ יװ טקוקעג

 רַאדנַאשז םעד לָאז ןעמ זַא ,טריפעגכרוד ,רעטסיימרעגריב רעשידִיי רעד

 טסייוו רַאדנַאשז רעד זַא ,ךַאזרוא סלַא קידנבעגנָא לטעטש ןופ ןעמענקעווַא

 .טָאטש ןיא גנונעדרָא ןטלַאה וצ יו טשינ

 םָארגָאּפ ַא טימ ןעשַארטס רעטעברַא - ןַאב

 .טלעטשעגנָא ןעוועג טשינ ןדִיי ןענעז ןַאב יד ןעיוב וצ טעברַא רעד ייב

 -ידִיי יד ,ןקַאילָאּפ ןעוועג ןענעז ,רעטעברַא עטושּפ יד ןוא ,עטמַאַאב יד ,עלַא

 .ןַאב רעד ןופ טעברַא רעד ייב סעלעטש ןגירק טלָאװעג ןבָאה סרעגערט עש

 רעבָא ,טעברַא עטסרעווש יד ןָאט ,לגיצ ,רענייטש ןגָארט טלָאװעג ןבָאה יז

 .טלָאװעג טשינ ייז טָאה ןעמ

 ךיז ןוא ןרובישנָא ךיז רעטעברַא-ַאב עשילױּפ יד ןגעלפ קיטנוז ןדעי

 ןבָאה ,טרוכישעגנָא טוג ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,קיטנוז ןייא .,ךיז ןשיוװצ ןגָאלשעצ

 ַא ןכַאמ קיטנוז ןקידנעמוק ןלעװ ייז זַא ,טקירדעגסיוא ךיז ייז ןופ עכעלטע

 לטעטש םעד ןיא ןעשעג זיא סע יװ טקנוּפ ,לטעטש ןופ ןדִיי יד ףיוא םָארגָאּפ
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 ַא טיובעג ךיוא ןעמ טָאה ווָארָאדָאכ לטעטש ןשיצילַאג םעד ןיא) ווָארָאדָאכ
 ןיא ,םָארגָאּפ ַא טכַאמעג טרָאד ןבָאה רעטעברַאךַאב עשילוּפ יד ןוא ןַאב
 .(ןרָאװעג טעדנוװרַאפ ןענעז ןדִיי ךס ַא ןכלעוו

 םָארגָאּפ ַא ןכַאמ וצ ןעשַארטס רעטעברַאדןַאב עשילוּפ יד זַא סעיינ יד
 םעד רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה ןעמ .לטעטש ןרעביא ןגָארטעצ לענׂש ךיז טָאה
 ַא ןכַאמ ןוא ןרוכישנָא ךיז ןלעװ רעטעברַאדןַאב יד ןעוו ,קיטנוז ןקידנעמוק
 ,םָארגָאּפ

 ןיא ןייג וצ טַאהעג ארומ ןדִיי ךס ַא ןבָאה ,קיטנוז ןעמוקעג זיא'ס ןעוו
 רעד לקנַאי ,סרעגערט יד רעבָא .רעדניק יד טיהעג לעיצעּפס טָאה ןעמ .סָאג
 -וקעגסױרַא עלַא ןענעז ,סעשירעב החמש ןוא ,רעקרַאטש רעד השמ ,רעגנַאל
 ירעטעברַאןַאב יד ףיוא טרַאוװעג ןוא ןעמ

 ןפורעגסיוא סעשירעב החמׂש טָאה ,ןעמוקעגסױרַא עלַא ןענעז יז ןעוו
 סע טָאה ריא יו ,ןדִָיי ףיוא םָארגָאּפ ַא ןכַאמ ךָאד טליװ ריא ,ונ, :יײז וצ
 "ּוסָע טכַאמ ריא יװ ןעז רימָאל ,ווָארָאדָאכ ןיא ןָאטעג

 שטַאּפ ַא טגנַאלרעד ,ייז ןופ ןטסכעה םעד ,םענייא רֹע טָאה קידנגָאז סָאד
 רעטעברַא-ןַאב ליפ ןוא געלשעג ַא ןרָאװעג זיא סע .טקערטשעגסיוא םיא ןוא
 .ןרָאװעג ןגָאלשעצ קרַאטש ןענעז

 -ַאּפ ַא טימ טעשַארטסעג טשינ רעמ ןַאד טניז ןבָאה רעטעברַאַאב יד
 ןדִיי יד וצ ךעלטניירפ ןרָאװעג ןענעז ןוא םָארג
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 .טנערוטס ַא ןופ עטַאט רע ר

 רע .ןושמש ןעמָאנ ןטימ ,רעטסוש ַא טניוװעג טָאה לטעטש ןיימ ןיא

 ןסעזעג דימת זיא רע .רעליטש ַא ןוא רערַאד ַא ,רעקניניילק ַא ןעוועג זיא

 טימ ןדייר ןעזעג ןטלעז םיא טָאה ןעמ .טעברַאעג ןוא טַאטשרַאװ ןייז ייב

 ליטש טגעלפ רע .ךיש רָאּפ ַא טכַארבעגּפָא טָאה רע ןעוו ןדייס ,םיטַאבעלַאב

 רע זַא ןעזעגסיוא טָאה סע .ןדניוושרַאפ ליטש ןוא ןטָאש ַא יװ ,ןעמוקנײרַא

 טשינ ךיז ליוװ רע רעדָא ,ןשטנעמ עשיטַאבעלַאב טימ ןדייר וצ ארומ טָאה

 ,םיא ןופ ערסערג ןשיוצ ןּפוטש

 טרידוטש סָאװ ,ןוז ַא טָאה רע זַא ,םיא ןגעוו טעקשושעג ךיז טָאה ןעמ
 -עג רע טָאה ,תמא זיא'ס יצ טגערפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו .ץיוװָאנרעשט ןיא

 רע ,טשינ יצ ,תמא זיא'ס יצ טסּוװעג טשינ טָאה ןעמ זַא ,ױזַא טרעפטנע

 ַא רעטסוש ַא וצ טמוק יװ !קיטכיװ סָאד זיא סָאװ, :טגָאזעג ,לשמל ,טָאה

 טשינ ןעמ טָאה .ליטש ןוא שינָאריא טגָאזעג סָאד טָאה רע "?טנעדוטס  ַא ןוז

 רע טָאה ןגיל ןייק .סע טקיטעטשַאב רע יצ ,ּפָא סָאד רע טנקייל יצ טסוװועג

 םידיסח .ןגָאז וצ טַאהעג ארומ רע טָאה תמא םעד ןוא ,ןגָאז טלָאװעג טשינ

 ןזָאל ךיז םיא ייב ןלעװ טשינ ןוא זגורב ןרעוו ךַאז ַאזַא רַאפ לָאמַא ןענעק

 ,ךיש ןכַאמ

 -ַאװ ףיוא ןעמוקמיײהַא טשינ לָאמנייק טגעלפ ,טנעדוטס רעד ,ןוז ןייז

 טשינ רַאפרעד טָאה ןעמ ןוא ןעזעג טשינ לָאמנייק םיא טָאה ןעמ .עיצַאק
 ,טשינ יצ תמא ןענעז ןעגנַאלק יד יצ ןסיוו טנעקעג

 רעטסוש רעמערָא ןַא ןעק יו, ,ןגָאז עקינייא ןגעלפ ,"תמא טשינ זיא'סא

 ןושמש *!רעײטידנַארב טרָאד זיא סע זַא ,ץיוװָאנרעשט ןיא ןוז ַא ןטלַאהסיוא

 -עג םיא ןבָאה עכלעוו ,ץיוװָאנרעשט ןיא םיבורק טַאהעג רעבָא טָאה רעטסוש

 םיא טעברַאעג רעש רע טָאה םעד ץוח ַא .טנעדוטס םעד ןטלַאהסיוא ןפלָאה

 .ןציטש וצ

 ,ןסָאלשַאב טָאה רע ,יכדרמ ןוא םהרבא :ןיז ייווצ טָאהעג טָאה ןושמש

 רעטייווצ ןייז ןוא ,טַאקָאװדַא ןַא ןרעוו לָאז ,םהרבא ,ןוז רעטסטלע ןייז זַא

 ןיימ וצ טלייצרעד םעד ןגעװ טָאה רע .רָאטקָאד ַא ןרעוו לָאז ,יכדרמ ,ןוז

 ,טרידוטש ,םהרבא ,ןוז ןייז זַא ,טסוװעג ןיוש ןבָאה עלַא יו ,םעדכָאנ ,ןטַאט

 ,טלייצרעד טָאה ,ץיוװָאנרעשט ןיא טרידוטש טָאה סָאװ ,טנעדוטס רעשִייוג ַא
 ןגָארטעצ זיא עטכישעג יד .עיזַאנמיג ןיא ןעמהרבא טימ ךיז טפערט רע זַא
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 ךוז ןייז זַא ,ןעועג הדומ ןַאד ךיז טָאה ןושמש ןוא ךעלרעלעט ףיוא ןרָאװעג

 ,טרידוטש

 טקוק רעטסוש ַא ףיוא יװ ױזַא זַא ,ןטַאט ןיימ וצ טרעלקרעד טָאה רע

 ךַא ,ןוז ַא ןבָאה רע ליוו ,םיא טימ ךיז טמעש ןעמ ,רעטנורַא ןביוא ןופ ןעמ

 "נורַא לטעטש ןיא טעװ ןעמ ןעמעוו רַאפ ,רָאטקָאד ַא ןוז ַא ןוא ,טַאקָאװדַא

 ,ץרא-ךרד ןבָאה ןוא לטיה סָאד ןעמענרעט

 לטעטש סָאד יװ לענש ױזַא .טכער טַאהעג טָאה רעטסוש ןושמׂש ןוא

 םיא רַאפ ןיוש ןעמ טָאה ,טנעדוטס ַא ןוז ַא טָאה רע זַא ,ןרָאװעג ריווועג זיא

 -ּפָא םיא טָאה ןעמ .טדערעגּפָא זיא תוכאלמ-ילעב יד ןופ .ץרא-ךרד ןגָארקעג

 -ילעב ןענעװַאד סע ּוװ ,ליש ןיא םיא טָאה ןעמ .דובכ ןרעדנוזַאב ַא ןבעגעג

 ןלעטשּפָא ןגעלפ םירוחב עשיטַאבעלַאב יד .יאבג ןרַאפ טכַאמעג תוכאלמ

 ןרעפטנע טגעלפ רע .טביירש ןוז ןייז סָאװ ןגערפ םיא ןוא רעטסוש ןושמש

 ."דגיק טוג ַא זיא רע .ךָאוװ ַא לָאמ ייווצ רימ טניירש רע, :ץלָאטש טימ

 -ָאנרעשט ןיא טנעדוטס םעד ,ןוז ןייז טכוזַאב טָאה ןושֹמׂש יו םעדכָאנ

 םערָא ןרעטנוא רעכיב יד טימ ץיזַאנמיג ןיא טייג ןוז ןייז יו ןעזעג ןוא ,ץיוו

 טָאה רע ןעוו .שטנעמ רעדנַא ןַא רָאג ןעמוקעגמײהַא רע זיא ,שטייד טדער ןוא

 -נַא ןעמוקעגנײרַא רע זיא סָאבעלַאב ַא וצ ךעלעוויטש רָאּפ ַא טכַארבעגּפָא

 טנעװַאנ-טוג ןגָאז טגעלפ רע .רעטסוש ַא ןײרַא ךעלנייוועג טמוק סע יו שרעד

 ,ןדייר ןוא ןייטש ,םיטַאבעלַאב ,ןדִיי לדער ַא ןעזעג טָאה רע ןעוו ,שטייד ףיוא

 ,טליפעג טָאה רע .טרָאװ ַא ןפרָאװעגנײרַא ןוא טלעטשעגּפָא ךיוא ךיז רע טָאה

 ,טנעדוטס ַא ןופ עטַאט רעד זיא רע -- רעװ יבַא טשינ זיא רע זַא

 לטעטש ןיא טנעדוטס רעטשרע רעד

 :עיזַאנמיג יד טקידנעעג טָאה ,ןוז סרעטסוש ןושמש ,םהרבא יו םעדכָאנ

 -ינוא רעד ןופ טנעדוטס ַא ,רעקימעדַאקַא ןַא ,רעלישכַאה ַא ןרָאװעג זיא ןוא

 ןיא ןעמוקעג רע זיא ,טַאקָאװדַא ןַא רַאפ טרידוטש טָאה רע ּוװ ,טעטיזערוו

 .עיצַאקַאו רערעגנעל ַא רַאפ לטעטש

 -עגנָא זיא לטעטש רעזדנוא ןופ טנעדוטס רעטשרע רעד זַא ,סעיינ יד

 ןבָאה רימ ןוא גָאטיײב ןעמוקעגנָא זיא רע .ןגָארטעצ לענׂש ךיז טָאה ,ןעמוק

 טרָאד ןופ ןוא ווָאקטרָאשט זיב ןַאב רעד טימ ןרָאפעג זיא רע .טסווועג דלַאב

 תהלגע-לעב רעד .לטעטש רעזדנוא ןופ הלגע-לעב ַא טכַארבעגמײהַא םיא טָאה

 ,סעיינ יד ןגָארטעצ טָאה

 גטגָאזעג ןוא זה ןיא זדנוא ייב ןטָארטעגּפָא טָאה הלגע-לעב רעד

 "!ןעמוקעג זיא טנעדוטס סרעטסוש ןושמש ,

 ,טגערפעג עמַאמ ןיימ טָאה -- ?החמש יד ױזַא זיא סָאװ ---
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 סע -- טקידייטרַאפ הלגעילעב םעד ךיא בָאה -- ?טשינ סָאװרַאפ ---

 .לטעטש ןופ טנעדוטס רעטשרע רעד זיא

 םעד ןגעװ ןעמ טָאה ,רעגערטדווירב ןפיוא קידנטרַאװ ,טסָאּפ רעד ייב

 .ןסַאט ןייז ןגעװ גנורעדנּוװַאב טקירדעגסיוא טָאה ןעמ .טריטַאבעד קרַאטש

 . ףרידוטש ןוז ןייז ןזָאל וצ לכש טַאהעג טָאה ןוא ,רעטסוש רעטסָארּפ ַא

 טשינ -- טגָאזעג רענייא טָאה -- לכש ךס ַא טימ דִיי ַא זיא רע ---

 .לכש ןבָאה סרעטסוש עלַא

 -- טעטכירַאב רענייא טָאה --- .טַאקָאװדַא ןַא ףיוא טרידוטש רע ---

 טימ טגרָאזרַאפ ןיש זיא רע ןוא ךודיש ןטוג ַא ךיז טימ ןָאט טעוװ רע

 ,הסנרּפ

 ,האובת טימ ןעלדנַאה ,טסעק ןייק ןסע ןפרַאד טשינ ןיוש טעװ רע --

 .טגָאזעג רעטירד ַא טָאה -- ,בלעוועג ַא ןבָאה רעדָא

 רַאפ ןלעװ רענעטור יד ןוא ןקַאילָאּפ יד ןקערש ךיז ןלעוו םיא רַאפ ---

 .טגָאזעג רעטרעפ ַא טָאה --- ,טַאקָאװדַא ןַא ,טייקיניילק ַא .ןרעטיצ םיא

 ןרעװ ןפרַאד ייז זַא ,טנָאמרעד ךיז ןבָאה ייז .טצפיזעג ןבָאה םירוחב

 ןוא םירחוס ןרעוו ןלעװ יז .ךַאפ ַא ןָא ,טפנוקוצ ַא ןָא ןענעז ייז זַא ,םינתח

 יייעוט טסעק ףיוא סמעדייא עלַא יו ,האובת ןופ יורטש ןעייק

 טריצַאּפש טנעדוטס רעד

 ץרוק ,סַאג ןיא ןזָאלעגסױרַא םהרבא טנעדוטס רעד ךיז טָאה טנוװָא ןייא

 רע .טריצַאּפש ןוא ,טנַאה ןיא לקעטש ַא טימ ,טוה ןפייטש ַא ןיא ,טדיילקעג

 "וטס ַא טייג סע יװ ױזַא ,ץלָאטש טימ ,טקערטשעגסיוא ,ךיילג ןעגנַאגעג זיא

 .טנעד

 ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז ,ארמג רעד ןופ ענעגיובעגנייא םירוחב יד ,רימ

 ,ןטניה ןופ

 -ענש ןעגנַאגעג ןענעז ייז .ךעלדיימ יד ןעגנַאגעג ןענעז זדנוא רעטניה

 .םיא ףיוא קוק ַא ןּפַאכ ןוא טנערוטס םעד ןגָאוצרעביא ידכ ,רעל

 "נורַא רע טָאה ,טנעדוטס םעד ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענעז ךעלדיימ יד ןעוו

 ,טסירגַאב ייז ןוא טוה םעד ןעמונעגרעט

 ןיא גנוסירגַאב רעד ףיוא טרעפטנעעג םיא טָאה-- ?טנעװַאנטוג, ---

 ,סטחוש לשריה .לחר שטייד

 "!טנעװַאנטוג; :טרעפטנעעג טָאה רע

 .שטייד ןיא לחר טגָאזעג טָאה -- ?טכַאנירעמָאז עניוש ענייא, --

 רעד טרעפטנעעג טָאה -- ?!סונעג ןייא ,רַאברעדנּוװ ,לופטכַארּפ, ---

 ,טנעדוטס
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 דל 9 פ ס ע טָאג אנהח

 םעד ןעװװעג אנקמ ,ןייטש ןבילבעג ןענעז ,םירוחב שרדמיתיב יד ,רימ
 סָאװ ,ןעלחר טרעדנּוװַאב ןוא ךעלדיימ ןסירג וצ טומ טָאה סָאװ ,טנעדוטס
 ,םיא טימ ןדייר טלעטשענּפָא ךיז טָאה יז

 ןבָאה ייז .טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה ךעלדיימ יד טימ ךערּפשעג ןייז
 טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ייז .טנעדוטס ַא טימ גנַאל וצ ןדייר וצ טַאהעג ארומ
 .טסירגַאב זדנוא ןוא זדנוא וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע ןוא קירוצ

 ,שטייד ןיא ךיוא ןוא טרעפטנעעג םיא ןבָאה רימ
 ןיירַאפ ןטנעדוטס ןופ דילגטימ ַא זיא רע זַא ,טלייצרעד זדנוא טָאה רע

 רעדילגטימ יד טימ טפָא טרילעוד רע זַא ןוא ("םיאנומשח;) רעענָאמסַאה
 רֶע זַא ןוא ,ןטימעסיטנַא ןענעז עכלעוו ,ןײרַאפ ןלַאנָאיצַאנ שטייד ַא ןופ
 סיורג סױרַא ןזייוו ןיירַאפ ןייז ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ
 -סער ןבָאה ייז ,ןטימעסיטנַא עשטייד יד ןענעגרהעצ ייז זַא ןוא טייקשידלעה
 ערעזדנוא רַאפ ץרא-ךרד ןבָאה ייז, ,טגָאזעג רע טָאה ,זדנוא רַאפ טקעּפ
 ,"ןטסיופ

 "וטס עשידִיי יד רַאפ גנורעטסיײגַאב רעזדנוא טקירדעגסיוא ןבָאה רימ
 ןשידלעה םעד טסיזמוא טשינ ןגָארט ןוא ,םיאנומׂשח ךיז ןפור סָאװ ,ןטנעד
 טָאה ןוא גנורעטסיײגַאב רעזדנוא ןופ טרעטסײגַאב ןרָאװעג זיא רע .ןעמָאנ
 רימ .דיל שיטסינויצ שטייד ַא ,"רעדעצ יד ָאװ טרָאד, :ןעגניז ןביוהעגנָא
 .ןעגנוזעגכָאנ ןוא טנרעלעגסיוא ךיז לענש סָאד ןבָאה

 -עגקירוצ ךיז ןבָאה ,רעטייוו לסיבַא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ךעלדיימ יד
 ,גנַאזעג םוצ טרעהעגנייא ךיז ןוא ,טרעק

 ןעוועג זיא סָאד .לוק ןפיוא ךיוה ,ןעגנוזעצ ךיז ןבָאה ,םירוחב יד ,רימ
 טייהנזעװנָא ןיא ןוא סַאג ןיא ןעגנוזעג ןבָאה רימ סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד
 .ךעלדיימ ןופ

 וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ זיב ןעגנוזעג ןוא טריצַאּפש ױזַא ןבָאה רימ
 טשינ ךעלניישראוו זיא ץַאלַאּפ ןופ טניה יד .ץַאלַאּפ סיקסווָאבָאלָאג ףַארג
 רָאּפ ַא ךָאנ טימ ,ךיא .טעקווַאהעצ ךיז ןבָאה ייז ןוא גנַאזעג רעזדנוא ןלעפעג
 ןבייהנָא טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה רימ ,ןפױלטנַא ןביוהעגנָא ןבָאה ,םירוחב
 טָאה --- !ןפױלטנַא טשינ; !ףַארג ַא ןופ טניה יד טימ ךָאנ טרפב ,טניה טימ
 -סיוא ךיז ןפרַאד ןדִיי, ,עלעקעטש ןטימ קידנכָאפ ,טנעדוטס רעד ןפורעגסיוא
 ,?ןפיױלטנַא וצ טָאטשנא ןקידיײטרַאפ וצ ךיז ןענרעל

 .טרעקעגקירוצ ךיז טנעדוטס םוצ טקעּפסער סיוא ןבָאה רימ

 -עגסיוא טנעדוטס רעד טָאה --- ,טניה יד יו רעקרַאטש ןענעז רימ ---
 ךוא טניה רַאפ טשינ ,ןבָאה טשינ ארומ ןייק םענייק רַאפ טלָאז ריא --- .ןפור
 !ךיז טקידיײטרַאפ .תומשנ עשיטניה ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רַאפ טשינ
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 .עלעקעטש ןייז טימ טעכָאפעג ,קידנדייר ,טָאה םהרבא טנעדוטס רעד

 יבכמה הדוהי טייטש סע יװ ,יבכמה הדוהי יו ןעזעגסיוא זדנוא ייב טָאה רע

 ץוש ןייז רעטנוא ךיז ןבָאה רימ .קיטומ ןייז טסייה ןוא עלעקעטש ַא טימ

 .רעכיז טליפעג

 ספַארג םייב טנעדוטס ןטימ ןעמוקנעמַאזוצ ךיז רימ ןגעלפ טנװָא ןדעי |

 ."רעדעצ יד ָאװ טרָאדק ןעגניז ןוא ,ףיוה

 ןגעלפ ןוא גנַאזעג רעזדנוא וצ טניווועגוצ ךיז ןבָאה טניה ספַארג םעד

 ייןעגנוזעג ןבָאה רימ ןעוו ןעקוװַאה טשינ רעמ ןיוש

 ןטנעדוטס ייווצ

 ייװצ ןגָארקעג ןוא ןרָאװעג טכירעגפיוא גנולצולּפ זיא לטעטש ןיימ

 טנעדוטס רעד ,רענעגייא ןַא ןעוועג זיא טנעדוטס רעטשרע רעד .ןטנעדוטס

 רעדנַא ןַא ןופ ןעוועג זיא רעטייווצ רעד .רעטסוש ןושמש ןופ ןוז רעד ,םהרבא

 ןענרעל וצ גרעבמעל ןופ ןרָאװעג טכַארבעג זיא רע .רענעמוקעגוצ ַא ,טָאטש

 .לדנוז סרָאטקָאד םעד טימ

 "שג ןעמָאנ ןטשרע ןייז .סעקרָאק ןסייהעג טָאה טנעדוטס רעטייווצ רעד

 -טימ ַא ,טסילַאיצָאס רעשיליוּפ ַא ןוא דִיי ַא ןעוועג זיא רע .טשינ ךיא קנעד

 "ַאב לענש ךיז טָאה רע .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאפ רעשיליוּפ רעד ןופ דילג

 ןעוועג טשינ ךַאז ןייק ןגעוו ןענעז ייז ןוא םהרבא טנעדוטס םעד טימ טנעק

 ,קימיטשנייא

 ליומ ַא טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה סעקרָאק טנעדוטס םעד ןגעוו

 .טדער רע ןעוו רעייפ טדניצ רע .ןפיורש ףיוא

 טָאה סעקרָאק טנעדוטס רעד .ליטש טדערעג טָאה םהרבא טנעדוטס רעד

 טנעדוטס רעד .קינײװ טדערעג טָאה םהרבא טנעדוטס רעד .ךיוה טדערעג

 לבָאה עטַאבעד ַא ןיא טציהעצ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ךס ַא טדערעג טָאה סעקרָאק

 ,גנוגייצרעביא רעטספיט רעד טימ ןוא רעייפ טימ ןוא ךס ַא טדערעג עדייב

 ,ץַאלַאּפ סיקסװָאבָאלָאג ףַארג ןבעל ,טָאטש ןרעטניה ןריטַאבעד ןגעלפ ייז

 ךוא סנטייוורעד ןופ ןייטש ןגעלפ ךעלדיימ .,םירוחב עלַא ןופ טייהנזעוונָא ןיא

 ןגעלפ ,םיליכשמ ךעלקיטש ,טסעק ףיוא סמעדייא ךיוא .רעיוא ןַא ןגיילוצ ךיוא

 "רָאפ ןענעז ןטַאבעד יד .ןפורעג סע ןבָאה ייז יו ,טרָאװ גולק ַא ןרעה ןעמוק

 .ץרא ךרד טַאהעג עלַא ןבָאה שטייד רַאפ ןוא ,שטייד ןיא ןעמוקעג

 "שג טָאה רע ןעוו ,דייר סמהרבא ןלעפעג קרַאטש ןענעז םירוחב זדנוא

 םעסעקרָאק ןלעפעג קרַאטש ךיוא זיא זדנוא .םייה רעשידִיי ַא ןגעוו טדער

 ,טייהיירפ ןגעוו טדערעג טָאה רע ןעוו ,רעטרעוו

 ּןעוו רעטרעוװ סעסעקרָאק ןרָאװעג ןלעפעג טשינ קרַאטש זדנוא ןענעז סע
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 ד לע פ ס עטָאג אנ ח

 ןגייא ןַא ןבָאה ןופ עיידיא יד טָאה רע .לארשייץרא ןופ טכַאמעג קזוח טָאה רע
 ןענעז סע .םולח רערענָאיצקַאער רעזַאושזרוב רעשיטסַאטנַאּפ ַא ןפורעג דנַאל
 רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןעוו רעטרעװ סמהרבא ןרָאװעג ןלעפעג טשיג זדנוא
 וצ ןוא רעלדַא רָאטקיװ וצ ,יקסנישַאד ץַאנגיא וצ ןעיורטוצ ןייק טשינ טָאה
 ןענעז רעריפ עשיטסילַאיצָאס עשייוג יד .רעריפ עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא יד
 -ימיסַא ןענעז רעריפ עשיטסילַאיצָאס עשידִיי יד ןוא ,ןטימעסיטנַא עליטש
 רעריפ עשיטסילַאיצָאס יד ןטלַאהעג ןבָאה רימ .טגָאזעג רע טָאה ,ןרָאטַאל
 ,ייז ןגעק טדער ןעמ יו ןרעה טנעקעג טשינ ןבָאה רימ ןוא ןדִיי ןופ דניירפ רַאפ

 ןוא ױדרָאנ סקַאמ ןוא לצרעה .רד טריטיצ טָאה םהרבא טנעדוטס רעד
 -עג קזוח טָאה סעקרָאק טנעדוטס רעד ןעװ ןסָארדרַאפ קרַאטש טָאה זדנוא
 | ,ייז ןופ טכַאמ

 עיצולָאװער עשיסור יד

 רע ןעוו סעקרָאק טנעדוטס ןופ דייר יד טרילעּפַא קרַאטש ןבָאה זדנוא וצ
 .עיצולָאוװער רעשיסור רעד ןגעו טדערעג טָאה

 ענעפָאלטנַא יד .ץענערג רעשיסור רעד ייב ןעוועג זיא לטעטש רעזדנוא
 ןדעי ףיוא ןבָאה רימ ,לטעטש רעזדנוא ןעגנַאגעגכרוד ןענעז דנַאלסור ןופ
 ןיא ןעמונעגלײטנָא טָאה סָאװ ,דלעה ַא ףיוא יו טקוקעג גנילטכילפ ןשיסור
 .עיצולָאװער רעשיסור רעד

 ןופ טנגוי עשידִיי יד ןייז אנקמ ןגעלפ ,םירוחב רענַאיצילַאג יד ,רימ
 ןבָאה רימ .םישזער ןשירַאצ ןגעק ףמַאק ןיא ךיז טקילײטַאב סָאװ ,דנַאלסור
 ןָאט וצ סָאװ טשינ ןבָאה סָאװ עכלעזַא רַאפ ,ןטשינרָאג רַאפ טכַארטַאב ךיז
 .טסעק טימ ,ןדנ טימ הלכ ַא ןגירק טעװ ןעמ זיב ןטרַאװ ןוא ןציז וצ ץוח ַא

 ןיא .עיצולָאװער ןייק טגנַאלרַאפ טשינ ןעמ טָאה עיצילַאג ןיא זדנוא ייב
 .ןדע-ךג ַא רַאפ טכַארטַאב דנַאל רעזדנוא רימ ןבָאה דנַאלסור טימ ךיילגרַאפ
 ןבָאה רימ ןעוו .עיצולָאװער רעשיסור רעד טימ טבעלעג רַאּפרעד ןבָאה רימ
 עטשרע סָאד םיא רימ ןבָאה דנַאלסור ןופ םענעּפָאלטנַא ןַא טימ ןפָארטעג ךיז
 -עג זדנוא רענייא טָאה ??עיצולָאװער רעד טימ ךיז טרעה סָאװ; :טגערפעג
 ןרעיוד גנַאל ךָאנ טעוו'ס זַא ,טגָאזעג זדנוא ,ןוא טכירַאב ןשיטסימיסעּפ ַא ןבעג
 ןבָאה .זגורב ןעוועג םיא ףיוא רימ ןענעז ,ןגיז טעוו עיצולָאװער עשיסור יד זיב
 -לעװ ,רענגיל ַא רעדָא ,טסימיטּפָא ןַא ,גנילטכילפ ַא ףיוא ןפָארטעגנָא רימ
 רַאצ ןופ געט יד זַא ,דלַאב טמוק עיצולָאװער יד זַא ,טגָאזעג זדנוא טָאה רעכ
 ַא טימ ץַאלַאּפ סרַאצ םעד ןרעוו ןסירעגפיוא טעװ דלַאב זַא ,עטלייצעג ןענעז
 יאנוש ןוא רעבעגטַאר ענייז עלַא טימ יַאלָאקינ ןוא עבמָאב רענעדנופרעד יינ
 ,ךעלקילג טסכעה ןעוועג רימ ןענעז ,ןעמוקמוא ןלעװ לארשי
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 שיטסימיטּפָא ןַא ןבעגעג זדנוא טָאה סעקרָאק טנעדוטס רעד זַא טנייה

 טרעוו דנַאלסור יװ טרעדלישעג טָאה רע ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןגעוו דליב

 -קילג ןבעל עלַא ןוא רעדנעל ערעדנַא יד טײרפַאב ןרעוו ךָאנרעד ןוא טײרפַאב

 יװ ,סנזײארעקַא ןדרעװש ןופ טכַאמ ןעמ ,טּפַאשעגּפָא ןרעו תומחלמ .,ךעל

 .ןלעפעג קרַאטש דייר ענייז זדנוא ןענעז ,טגָאזעג תואיבנ טָאה איבנה והיעשי

 ןטנעדוטס ייווצ ןשיווצ עטַאבעד טרעה עטַאט ןיימ

 טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב טריטַאבעד ןבָאה ןטנעדוטס יד ןעוו ,לָאמנייֵא

 רעד ןטימ ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע .ןפור ךימ ןעמוקעג עטַאט ןיימ זיא ןײרַא

 ירעיוא ןַא טגיילעגוצ ןוא עטַאבעד

 שטָאכ ,ןרָאװעג ןלעפעג םיא ןענעז ,טרעהעג טָאה רע סָאװ ןכַאז עקינייא

 טָאה רע יװ ,ןלעפעג זיא םיא .שטייד ןייק ןענַאטשרַאפ טוג טשינ טָאה רצ

 סָאד טנָאמרעד לָאמ עלַא טָאה םהרבא טנעדוטס רעד סָאװ ,טלייצרעד ךָאנרעד

 רע טָאה ,"םילשורי ביל טָאה רע ןוא טגעדוטס ַא ךיז טכוד, .םילשורי טרָאװ

 טָאה סעקרָאק טנעדוטס רעד סָאװ ,ןלעפעג קרַאטש ךיוא זיא םיא .טגָאזעג

 קרַאטש טָאה עטַאט ןיימ .עיצולָאװער עשיסור טרָאװ סָאד טנָאמרעד לָאמעלַא

 סָאװ ןלעפעג טשינ רעבָא זיא םיא .עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ןטלַאהעג

 טָאה סעקרָאק .טגירקעג ןוא טציהעצ ןטנעדוטס עדייב ךיז ןבָאה ףוס םוצ

 -ַאלימיסַא; ןסעקרָאק ןפורעג טָאה םהרבא ."טסיניוװָאש , ןפורעג ןעמהרבא

 ,ןָאט םעד ןופ רעבָא .טניימ סָאד סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה עטַאט ןיימ .*רָאט

 ןייק טשינ ןענעז סָאד זַא ,ןעַאנטשרַאפ רע טָאה ,טרעזייבעג ךיז ןבָאה ייז יוװ

 .ךיז טגירק ןעמ זַא ,רעטרעוו עטוג

 -וטס .ןענָאזרעּפ עקיטכיוו ייווצ עכלעזַא סָאװ ,ןסָארדרַאפ טָאה ןטַאט ןיימ

 ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ןגירק ךיז ןלָאז ,טעדליבעג ױזַא ןענעז סָאװ ,ןטנעד

 ,דירַאי ןפיוא ןטייווצ ןטימ רענייא ןרירוקנָאק סָאװ ,םירחוס

 "גזעװנָא רעד ןיא ,ןעמַאמ ןיימ רַאפ טלייצרעדרעביא סָאד טָאה עטַאט ןיימ

 ןעמ ףרַאד סָאװע :טגָאזעג םעד ןגעוו טָאה עדייז ןיימ ןוא ,ןדייז ןיימ ןופ טייה

 ןשיװצ ."םיעשרל םולש ןיא; :טײטש קוסּפ ןיא יװ זיא עס ?ןשודיח ךיז

 .םולש ןייק ןייז טשינ ןעק םיששר

 םולש ןסילש ןטנעדוטס עדייב

 זַא ,טגירקעצ ױזַא ךיז עטַאבעד ַא ןיא ןטנעדוטס ייווצ יד ןבָאה לָאמנייא

 ןדייר טשינ ןוא ןריטַאבעד טשינ ןיוש ייז ןלעװ רעמ זַא ,טקנעדעג טָאה ןעמ

 .ןטייווצ םוצ רענייא



 דל 4 פ ס עט ָאג אנ ח

 -ייק ןרעה טשינ טסנעק ןוא טנַארעלָאט טשינ ,קיצרַאהגנע טסיג וד ---
 טנעדוטס רעד ןעירשעג טָאה --- !ריד טימ קימיטשנייא טשינ זיא סָאװ ,םענ
 | ,םהרבא

 ,םענייא טימ ןדייר טשינ וליפַא ןוא ןריטַאבעד טשינ רעמ לי ךיא ---
 טָאה -- "!רענָאיצקַאער, רערעטצניפ ַא ,"קינונתרחב התא; ןַא זיא סָאװ
 ,סעקרָאק טנעדוטס רעד טגָאזעג

 וצ ריצַאּפש ןפיוא ןעמוקעג טשינ ןטנעדוטס יײיווצ יד ןענעז געט ייווצ
 -צג טָאה ןעמ .ןעזעג טשינ רעמ ייז טָאה ןעמ .ףיוה סיקסווָאבָאלָאג ףַארג
 ,ןטייווצ םעד רענייא ןפערט וצ ןופ ךיז ןטיה ייז זַא ,טביילג

 -ַאּפש ןייג ןטנעדוטס עדייב ןעזעג ןעמ טָאה ,גָאטיײב ,גָאט ןטירד םעד
 -רַאפ טָאה ןעמ .סמערָא יד רעטנוא ןטלַאה ךיז ןוא קידנעקשוש ךיז ,ןריצ

 ,ןטנעדוטטס ייווצ יד טקיניײרַאפ טָאה סָאװ טריסַאּפ טָאה סעּפע זַא ,ןענַאטש
 -עג טָאה ןוז ַא סבצק ַא :סעיינ עצנַאג יד ןעמוקעגסורַא זיא טנוװָא ןיא

 ייוװצ יד .תבש םוא לטערַאגיצ ַא ןרעכיור רַאפ גנילטכילפ ןשיסור ַא טשטַאּפ
 ,"ןייז ברקמ עדמערפ ןפרַאד רימ, .ןסָארדרַאפ קרַאטש סָאד טָאה ןטנעדוטס
 ךופ עטגלָאפרַאפ יד ןציטש ןזומ רימ , .םהרבא טנעדוטס רעד ןעירׂשעג טָאה
 .סעקרָאק טנעדוטס רעד ןעירשעג טָאה ,?םיׂשזער ןשיסור

 ףַארג ןבעל ,גנולמַאזרַאפ ַא ייב ןטנעדוטס ייווצ יד ןופ גאלשרָאפ ןפיוא
 -ַאב וצ טעטימָאק ַא ןדנירג וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,ףיוה סיקסוװָאבַאלַאג
 -גומש יד זַא ,ןעז לָאז ןעמ ,עגנילטכילפ עשיסור יד ןופ ןסערעטניא יד ןציש
 ,טַאט ןוא טַאר טימ ןפלעה יז לָאז ןעמ ,ןעװעבַארַאב טשינ ייז ןלָאז סרעל

 ּוצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טסעק ףיוא םעדייא ןַא ןופ גאלשרָאפ ןפיוא
 ךיז ןקיטיינ סָאװ עגנילטכילפ וצ ןגָאטימ עיירפ ןבעג וצ ךיק-סקלָאפ ַא ןדנירג
 .גנורעטסײגַאב סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא גַאלשרָאפ ןייז .םעד ןיא

 -וטס רעד ."הוקתה; ןעגנוזעג גנולמַאזרַאפ רעד ןופ טולש םוצ טָאה ןעמ
 טָאה ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ דילגטימ ַא ,סעקרָאק טנעד
 ךיא ןיב עגנילטכילפ עשיסור יד ןופ ןסערעטניא יד בילוצ, .ןעגנוזעגטימ
 .טגָאזעג רע טָאה ,"הוקתה, יד ןעגניז וצ וליִפַא טיירג

 רענָאיצולַאװער ַא םייהַא גנערב ךיא

 ךדעי .עגנילטכילפ עשיסור טימ טציילפרַאפ ןעוועג זיא לטעטש ןיימ
 ענעדיײשרַאפ ןרָאװעג טלגומשעגניײרַא ץענערג רעד ךרוד זדנוא וצ ןענעז גָאט
 -נוגלָאפרַאפ ןופ ,ןעמָארגָאּפ ןופ ענעפָאלטנַא ,דרעב ןָא ןוא דרעב טימ ,ןדִיי
 .סעמרוט יד ןופ ןוא רעטילימ ןופ ,ןעג

 ַא סלַא ,ןקיליה ַא סלַא טכַארטַאב גנילטכילפ ןשיסור ןדעי ןבָאה רימ
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 רעד רַאפ ,טייהיירפ רַאפ ןבעל ןייז קעװַא טיג סָאװ ,םענייא סלַא ,רעפמעק

 | .עיצולָאװער

 יז טלָאװעג ןוא טרעטעגרַאפ ייז ןבָאה ,לטעטש ןופ םירוחב יד ,רימ

 ןענעז רימ .טנידרַאפ טשינרָאג טָאה זדנוא ןופ רענייק ?ױזַא יו רעבָא .ןפלעה

 .ןטלַאהעגסיוא זדנוא ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע רעזדנוא ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג עלַא

 ןענעבנגַאב רימ ןגעלפ .ןעגנילטכילפ יד ןפלעה טזומעג ךָאד ןבָאה רימ רעבָא

 .םיטילּפ יד ןציטש ןוא ןדָאלּפוש יד ןופ טלעג ןעמענסױרַא ,סעמַאמ יד

 ַא זַא ,סיורג ױזַא ןעװעג רעבָא זיא עטרעדנַאװעגניײא יד ןופ לָאצ יד

 זַא ןסָאלשַאב ,םירוחב ,רימ ןבָאה .ןעניֹוװ וצ ּוװ טַאהעג טשינ ןבָאה לייט

 זיא סָאד .טסעק ףױא םיײיהַא ךיז וצ גנילטכילפ ַא ןעמענניײרַא לָאז רעדעי

 .ןריפכרוד טנעקעג סָאד ןבָאה עלַא טשינ .טעברַא עטכייל ןייק טשינ ןעוועג

 ַא טימ גנילטכילפ ַא םייהַא ךיז וצ טכַארבעגנײרַא טָאה רוחב ַא ןעוו ,טפָא

 ,חרוא ןטימ םענייניא ןפרָאװעגסױרַא םיא עטַאט רעד טָאה ,לדרעב ןריושעג

 עטַאט ןיימ .גנילטכילפ ַא ןעמענוצניירַא טכייל רָאג ןעמוקעגנָא זיא רימ

 ,טסּוװעג ךיא בָאה ,עמַאמ ןיימ .ןרענָאיצולָאװער ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה

 עטַאט ןיימ .חרוא ןַא ןעגנערב לעװ ךיא ןעוו ,רימ ןגעק ןלעטש טשינ ךיז טעוו

 ענעגייא סָאד ןטערטּפָא ןעמ ףרַאד חרוא ןַא רַאפ זַא ,ןגיוצרעד טָאהעג יז טָאה

 .ןָאט סָאד ןעק ןעמ זַא ,ךעלקילג ןליפ ךיז ןוא ,טעב

 ,ןרישעג ץרוק ,ןייש ַא טימ גנילטכילפ ַא ןבילקעגסיוא ךיז בָאה ךיא

 "ייה ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה רעכלעוו ,ןגיוא עטמיורטרַאפ טימ ,לדרעב דנָאלב

 סלַא בָאה ךיא ןעמעוו ,ןחישמ וצ ךעלנע ןעזעגסיוא רימ ייב טָאה רע ,רעקיל

 טָאה רענעי סָאװ ,ןעוועג רָאנ זיא דיישרעטנוא רעד .םולח ןיא ןעזעג דניק

 סע .שַאטיטנַאה ַא ןגָארטעג טָאה גנילטכילפ רעד .דרָאב ערעגנעל ַא טַאהעג

 עסיורג יד ןופ רענייא זיא רֶע זַא ,לפייווצ ןייק ןעוועג טשינ רימ ייב זיא

 וצ ױזַא יװ רענעלּפ יד סיוא טעברַא רע זַא ,עיצולָאװער רעד ןופ רעריפ

 .דנַאלסור ןעײרפַאב ןוא רַאצ םעד ןענעגרה

 טגָאזעג ךיא בָאה ,זיוה ןיא זדנוא וצ טכַארבעגנײרַא םיא בָאה ךיא ןעוו

 ןעניוװ לָאז רע זַא ,ליוו ךיא ןוא ,רענָאיצולָאװער ַא זיא רע זַא ,ןעמַאמ ןיימ

 .זדנוא ייב

 ןכעלטניירפ ַא ןבעגעג םיא וצ ןוא טכַארטַאב םיא טָאה עמַאמ ןיימ

 בילוצ ךעלניישראוו ,ןלעפעג ריא זיא רע זַא ,טניימעג טָאה סָאד ,לכיימש

 "טכילפ ערעדנַא ןעזעג טָאה יז ,לדרעב לקיטש ַא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,םעד

 .טלָאגעגּפָא ןצנַאגניא ןעוועג ןענעז דרעב יד ןעמעוו ייב ,ןעגניל

 רעבָא .ןגיוושעג טָאה רע .ןסע סעּפע ליוו רע יצ ,טגערפעג םיא טָאה יז

 :טדערעג םיא רַאפ בָאה ךיא
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 .טגָאזעג ךיא בָאה -- ןעמ טיג ןטנוזעג ַא ;ןעמ טגערפ ןקנַארק ַא --

 וצ טניימעג טָאה סָאד .ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאׂש ַא טָאה עמַאמ ןיימ

 .ןסע ןעגנערב וצ ךיק ןיא ןיירַא זיא יז .טכערעג ןיב ךיא זַא ,ןגָאז

 ןטלַאהעג טָאה רענָאיצולָאװער רעד ןעוו ,ןעמוקעגנײרַא זיא עטַאט ןיימ
 .ןסע ןטימ ןיא

 וד --- ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה -- ,רענָאיצולָאװער ַא זיא סָאד --

 ,רענָאיצולָאװער ַא טכַארבעג בָאה ךיא .טסַאג וצ םינזח טסגנערב

 טָאה רע .,לכיימׂש ןכעלטניירפ ַא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה עטַאט ןיימ

 ,האנה טָאה רע זַא ,טניימעג טָאה סָאד .עציײלּפ רעד ןיא ּפַאלק ַא ןבעגעג רימ

 .ןגעוו ענייז ןיא טייג ןוז ןייז סָאװ

 ןיימ טָאה -- םייה רעד ןיא ךייא ייב יװ ןליפ ָאד ךיז טלָאז ריא ---

 ןטוג ַא ,טָאג ןעקנַאד ,ןבָאה ,עיצילַאג ןיא ,ןדִיי רימ --- .טגָאזעג םיא וצ עטַאט

 עשר םעד ןופ ןרעוו רוטּפ טלָאז ריא זַא ,ןפלעה ךייא רימ ןפרַאד .רעזייק

 .ףעזָאי ץנַארפ רעזדנוא יוװ רעזייק ַאזַא ןגירק ךיוא ןוא ,יַאלָאקיג

 ,לכיימש ןקיטומטוג ַא ןבעגעג טָאה רענָאיצולָאװער רעד

 -רָאפ טָאה ,לכיימש סרענָאיצולָאװער םעד ןופ טקיטומרעד ,עטַאט ןיימ
 :טצעזעג

 יו שטנעמ רעקילייה ַאזַא סָאװ ,דובכ רעסיורג ַא זדנוא רַאפ זיא סע ---

 עסיורג ַא זדנוא טוט ריא זַא ,ןסיוו ריא טפרַאד זיא .זדנוא ייב טניֹוװ ,ריא

 .זדנוא ייב טניווװ ריא סָאװ ,הבוט

 סָאד טָאה יז .חרוא סינכמ ַא ןיב ךיא סָאװ ,ןלעפעג זיא ןעמַאמ ןיימ

 סָאװ ,ןלעפעג טשינ קרַאטש זיא ריא רעבָא .הווצמ רעסיורג ַא רַאפ ןטלַאהעג

 ,לטיה ַא ןָא טפָא טציז רע סָאװ ןוא ,טשינ טנװַאד חרוא ןיימ

 רע זַא ,ןטעב טָאג ךָאד ףרַאד רע --- טהנעטעג יז טָאה --- טרעקרַאּפ ---

 רעד ךָאד ןעק ,ליוו טָאג ןעוו לייוו ,עיצולָאװער יד ןריפכרוד ןפלעה םיא לָאז

 ןכַאמ וצ רעטכייל טשינ זיא .הנוׂשמ התימ ַא ןעמעננייא דלַאב יַאלָאקינ רַאצ

 ןלעוּפ סעּפע רע ןעק יו ?ףליה סטָאג ןָא יו ,ףליה סטָאג טימ עיצולָאװער א

 ?לטיה ַא ןָא טציז רע ןעוו ,טָאג ייב

 -ער רעד ןעוו ,טייהרעליטש טגָאזעג עמַאמ ןיימ טָאה רעטרעוו עכלעזַא

 רענָאיצולָאװער םעד ןופ ןגיוא יד ןיא .זיוה ןיא ןעוועג טשינ זיא רענָאיצולָאוװ

 םיא וצ זיא יז ,טרעקרַאפ ,טרָאװ טכעלש ןייק ןלַאפ טזָאלעג טשינ יז טָאה

 -עג טָאה רע .טקידיײטרַאפ םיא טָאה עטַאט ןיימ .ךעלטניירפ רעייז ןעוועג

 סָאד לחומ םיא זיא טָאג זַא ,קילייה ױזַא זיא רענָאיצולָאװער ַא זַא ,טגָאז

 .ןענעװַאד

 :סריא טהנעטעג רעבָא ךיז טָאה עמַאמ ןיימ

108 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ?ָאי טנװַאד רע ןעוו ,טדַאשעג םיא טלָאװ סָאװ ---

 זיא רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןעמ זיא ,טסַאג ןיימ ןופ גנוטלַאה רעד טיול

 טגעלפ עטַאט ןיימ .קינײוו טדערעג טָאה רע :;רענָאיצולָאװער רעסיורג ַא

 טגעלפ רע .ןדייר טשינ רע ףרַאד אמתסמ ,ןדייר טשינ ליוו רע ביוא זַא ,ןגָאז

 ןוא ןלַאנרושז ,ךעלכיב ןענעייל ןוא ,לטיה ַא ןָא ,קינַאג רעזדנוא ףיוא ןציז

 :טגָאזעג ןוא טקוקעגפיורַא ןבָאה ,ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ .ווירב

 ,עיצולָאװער רעד רַאפ טכַאנ ןוא גָאט טעברַא שטנעמ רעד ---

 סע .םיא ףיוא ןָאט וצ קוק ַא ןדַיי ךס ַא ןעמוקנײרַא זדנוא וצ ןגעלפ סע

 עלַא ייז טָאה ןעמ .לטעטש ןיא ןעגנילטכילפ עשיסור ךס א ךָאנ ןעוועג ןענעז

 םעד רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה םיא רעבָא .ןרענָאיצולָאװער רַאפ ןטלַאהעג

 / .ןטסערג

 ןָאט קוק ַא זיולב ןגעלפ ,זדנוא וצ ןעמוקעגניירַא ןענעז סָאװ ,עקינייא

 רעמ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,לייט ַא .ןײגקעװַא ןוא ןרעדנּוװַאב םיא ,םיא ףיוא

 ,עיצולָאװער רעד טימ ךיז טרעה'ס סָאװ ןָאטעג גערפ א םיא ןבָאה ,הּפצוח

 ,רעפטנע ןַא ןופ ןעיירעדסיוא ךיז טגעלפ רע רעבָא

 רע לייוו ,ןגערפ טשינ םיא ןפרַאד ייז זַא ,ןגָאז ייז טגעלפ עטַאט ןיימ

 זיא רענָאיצולָאװער א .טשינ טדער רענָאיצולַאװער ַא ,ןגָאז טשינרָאג טעוו

 .תודוס טימ לופ

 רענַאיצולָאװער ןטימ סיוא ךיז טהנעט עדייז ןיימ

 רעבָא ,רענָאיצולָאװער םעד ןגַארפ ןלעטש וצ ןסירעג ךיז טָאה עדייז ןיימ

 .ןזָאלעג טשינ םיא טָאה עטַאט ןיימ

 ןוא ,דירַאי ַא ףיוא ןרָאפעגקעװַא ןעוועג זיא עטַאט ןיימ ןעוו ,לָאמנייא

 סָאװ ,רענָאיצולָאװער רעד ןוא ךיא רָאנ ןעוועג טשינ רענייק זיא זיוה ןיא

 ,ןעמוקעגנײרַא עדייז ןיימ זיא ,ווירב ַא ןבירשעג ןוא לטיה ַא ןָא ןסעזעג זיא

 רעד לייוו ,ליטש ןייז לָאז סע זַא ,ןעקנּוװעג רימ וצ ןוא ,טצעזעגקעװַא ךיז

 -עג טַאהעג טָאה רענָאיצולָאװער רעד יו םעדכָאנ .טביירש רענָאיצולָאװער

 :טגָאזעג םיא וצ עדייז ןיימ טָאה ,ןביירש ןייז טקידנע

 -רעד טשינרָאג טליוװ ריא זַא ,ײטשרַאפ ךיא ,ןַאמרעגנוי ,סיוא טרעה ---

 וצ רעבָא .תודוס ערעייא ןבעגסױרַא רע טעוו רעמָאט ,ןדִיי ַא טַאלג וצ ןלייצ

 עסיורג ַא עיצולָאװער יד זיא רימ ייב .ןדייר ריא טגעמ ,ןדִיי ןרעטלע ןַא ,רימ

 יו ,רימ טגָאז .ןעניוועג ןלָאז ןרענָאיצולָאװער יד זַא ,טָאג טעב ךיא .,ךַאז

 ?ןבעל ןזָאל םיא ןעמ טעוװ גנַאל יװ ?רַאצ ןטימ סע טלַאה

 ,טרעפטנעעג רענָאיצולַאװער רעד םיא טָאה -- טשינ סייוו ךיא ---
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 --- .טהנעטעג עדייז ןיימ טָאה -- ?טשינ טסייװ ריא טסייה סָאװ ---
 | ,רעכַאמ ַא סעּפע ךָאד טנעז ריא

 -טנעעג רענָאיצולָאװער רעד טָאה -- רעכַאמ ןייק טשינ ןיב ךיא -- = |
 ,טשינ ךיוא ןסייוו סרעכַאמ יד ןוא --- טרעפ

 ריא טעװ רימ -- טגָאזעג עדייז ןיימ טָאה --- !סָאװ ךיא סייוו ---
 | | - .טשינ טסייװ ריא זַא ,ןדיירנייא טשיג

 ןעמונעג ןוא ,טרעפטנעעג טשינרָאג ןַאד םיא טָאה רענָאיצולָאװער רעד
 -ולָאװער רעד זיב טרַאװעג טָאה עדייז ןיימ .לכיב ַא ןיא ןקוקנײרַא רעטייוו
 :טגָאזעג םיא וצ ןוא ,לטעלב ַא ןשימרעביא ןעמונעג טָאה רענָאיצ

 טשינ ךייא לעװ ךיא .ךייא רעטש ךיא סָאװ ,ןייז לחומ רימ טעוװ ריא --
 בָאה ךיא זַא .עיצולָאװער רעד ןגעוו ןגָאז סעּפע רימ טעװ ריא זיב ,ןזָאלּפָא
 ןוא ,ךיא ליוו ,עיצולָאװער רעד ןופ רעכַאמ ַא סעּפע ןבעל ןציז וצ קילג סָאד
 .ןרעה סעּפע ,זומ ךיא

 . .ןגיוושעג טָאה רענָאיצולָאװער רעד

 רעד ןגעוו ןסיוו ףרַאד ךיא סָאװרַאפ ןרעלקרעד ךייא לעװ ךיא זַא --

 .טגָאזעג עדייז ןיימ םיא טָאה --- ןדייר ןיוש ריא טעװ ,עיצולָאװער
 .ןגיושעג רעדיו טָאה רענָאיצולָאװער רעד

 :טצעזעגרָאפ טָאה עדייז ןיימ

 רֶע ןוא ,יבר ַא ןייז טנעקעג טלָאװ סָאװ ,ןדמל ַא דִיי ַא ,בייל דוד 'ר ---
 -ָאוװער רעד ךָאנ זַא ,טמיטשַאב טסייוו רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ,טשינ ליוו
 -רַאפ ,ןיוש ריא טיײטשרַאפ טציא ,ונ .חישמ ןעמוק טעװ דנַאלסור ןיא עיצול
 ?עיצולָאװער רעד ןיא טריסערעטניארַאפ ױזַא ןיב ךיא סָאװ

 רעדיוו ךיז ןוא ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא טָאה רענָאיצולָאװער רעד
 .לכיב ןייז ןיא טפיטרַאפ

 -יא טָאה רענָאיצולָאװער רעד זיב טרַאװעגּפָא רעדיו טָאה עדייז ןיימ

 :טגָאזעג םיא וצ ןוא ,לטעלב ַא טשימעגרעב

 זיא ךייא ייב .ןגָאז טשינרָאג רימ טליוו ריא ,ןַאמרעגנוי ,סיוא טרעה ---
 ןסיוו טפרַאד ריא סָאװ ,ןגָאז סעּפע ָאי ךייא ךיא לעװ .טרָאװ ַא לדנער ַא
 רעד ךָאנ זיב ןטרַאװ חישמ ףרַאד סָאװ וצ ,ןבייל דוד 'ר טגערפעג בָאה ךיא
 ,עיצולָאװער ןייק ןפרַאד טשינ ןעמ טעװ ,רעַירפ ןעמוק רע לָאז ?עיצולָאװער
 ןענעז ןרענָאיצולָאװער יד יװ ױזַא זַא ,טרעפטנעעג בייל דוד 'ר רימ טָאה
 ליוו ,ןעלטיה ןָא ןעייג ,תבׂש ּפָא טשינ ןטיה ,טשינ ןענעװַאד ,םורפ טשינ
 ,ןגַאלּפנָא טוג ךיז רעירפ ייז ןלָאז .טעברַא ןייק ןרָאּפשניײא טׂשינ ייז חישמ
 .ןעק רע סָאװ ןזייו ןוא ,ןעמוק רע טעװ ךָאנרעד ןוא ,עיצולָאװער יד ןּהיּפֿכרוד
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 -נײרַא סעּפע ,דייר סנדייז ןיימ קידנרעהסיוא ,טָאה רענָאיצולָאװער רעד

 .עלעכיב ןייז ןיא ןבירשעג

 -- טגָאזעג עדייז ןיימ טָאה -- רעטרעװ עניימ טביירשרַאפ ,טוג ---

 ןסיװ טָאד ייז ןלָאז .ןרענָאיצולָאװער ערעדנַא יד וצ רעביא סָאד טיג ןוא

 יןענעװַאד ןבייהנָא ייז ןלעוו

 גנוקריוו ַא טַאהעג ןבָאה דייר ענייז זַא ,רעכיז ןעוועג זיא עדייז ןיימ

 | .רענָאיצולָאװער ןפיוא

 ןבעג רימ ייז ןוא ווירב ןביירש טּפָא טגעלפ גנילטכילפ רעשיסור רעד

 רימ רע טָאה סעקרַאמ-טסָאּפ ףיוא טלעג ןייק .טסָאּפ רעד ךרוד ןקישוצקעװַא

 .סעקרַאמ-טסָאּפ ףיױא ןטַאט ןיימ ייב טלעג ןעמענ געלפ ךיא ,ןבעגעג טשינ

 "קעװַא ןענעז ווירב יד .דיירפ סיורג טימ ןבעג סָאד רימ טגעלפ עטַאט ןיימ

 .ץייווש רעד ןיא רעדָא ,זירַאּפ ןייק ,דנַאלסױא ןייק ןרָאװעג טקישעג

 "ער םעד קידנגָארט ,טסָאּפ רעד וצ ץלָאטש סיורג טימ ןייג געלפ ךיא

 ,ןלעטשּפָא טלָאװעג געוו ןפיוא ךימ טָאה רעצעמע ןעוו .ווירב סרענָאיצולָאװ

 -רַא עקילייה ַא וט ךיא זַא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא .ןזָאלעג טשינ ךיז ךיא בָאה

 ןיא ןיא יצ ,טסײװ רע .ןײגקעװַא רעלענש סָאװ ןזומ ווירב ענעי זַא ,טעב

 יימ ןשיסור ַא ןטיוט ןפלעה ןעק סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןבירשעג טשינ ווירב יד

 ןײלַא רַאצ םעד רָאג רעדָא ,רעטסינ

 וצ ווירב ןעמוקנָא ןגעלפ ,ןרָאפעגקעװַא זיא רענָאיצולָאװער רעד ןעוו

 רימ טָאה רע .זירַאּפ ןייק ןקישרעביא ךיוא ייז געלפ ךיא .םיא רַאפ זדנוא

 .סערדַא ןייז ןזָאלעגרעביא טַאהעג

 טאהעג טָאה זדנוא ייב סָאװ ,ץלָאטש טליפעג ךיז גנַאלנרָאי בָאה ךיא

 ןעמָאנ ןתמא ןייז .חילש ןייז ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,רענָאיצולָאװער ַא טניוװעג

 בָאה ךיא .ןרענָאיצולָאװער ייב ךיז טריפ סע יװ ,ןבעגעגנָא טשינ רע טָאה

 ,רענָאיצולָאװער ןסיורג רָאג ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןיב ךיא זַא ,טביילגעג

 ,ןענָאיּפש עשיסור ןגעװ טנעיילעג בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ

 ךיא זַא ,ןבָאה ארומ ןבױהעגנָא ךיא בָאה ,ועזַא ןָאיּפש ןטמירַאב םעד ןגעוו

 ?ןסיװ ןעק רעוו .ועזַא ןַא זיוה ןיא רימ ייב טַאהעג בָאה
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 ןייטשרַאפ ןָא ךימ טבייה עטַאט ןיימ

 ךייק טשינ זיא'ס זַא ןטַאט ןיימ ןגייצרעביא וצ ןעגנולעג זיא רימ
 א ןרעו ןוא טסעק ןסע ןוא ןדנ טימ הלכ ַא ןגירק וצ רוחב ַא רַאפ תילכת
 ,טלייצרעד םיא ךיא בָאה ,טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ .רעמערק ַא רעדָא ,רחוס
 א ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רע .טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,טליפעג בָאה ךיא סָאװ
 טָאה רע .רעירפ יװ ױזַא טשינ רעבָא ,ןיבר רעצינלימ ןיא טביילגעג ,דיסח
 רעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .םיסנ ןזייו ןעק יבר רעד זַא ,טביילגעג טשינ
 ענעדיישרַאפ טימ ןדייר ןופ גנורַאפרעד ךס ַא טָאה ,שטנעמ רעגולק ַא זיא יבר
 ,הצע עטוג ַא ןבעג רַאפרעד ןעק רע ןוא ,ןשטנעמ

 עסיורג יד ןיא ןזָאלעגקעװַא ךיז םירוחב לייט ַא ןבָאה לטעטׂש ןיימ ןיא
 ייז יו ,"שטנעמ לקיטש ַא? ןרעוו וצ ,ןרידוטש ֹוצ ,סעלעטש ןגירק וצ טעטש
 .ןרידוטש ליוװ ךיא זַא ,ןטַאט ןיימ טגָאזעג בָאה ךיא ךיוא .ןפורעג סע ןבָאה
 ,טגָאזעג ןוא טרעהעגסיוא טָאה רע .ןטירטשַאב טשינ גנַאלרַאפ ןיימ טָאה רע
 ,ןגיילרעביא ךיז ךַאז יד טעװ רע זַא

 לָאז ךיא ױזַא יו ןַאלּפ ַא טָאה רע זַא ,טגָאזעג רימ רע טָאה לָאמנייא
 .עיזַאנמיג ןיא ץיװָאנרעשט ןייק ןרָאפקעװַא דלַאב ןפרַאד טשינ ןוא ןרידוטש
 ַא רַאפ טביילב םהרבא טנעדוטס רעד זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,טרעהעג טָאה רע
 ךיא ןעמַאזקע ןַא רַאפ ןטיירגוצ ךימ רענעי טעװ ,לטעטש ןיא טייצ רערעגנעל
 .ןרידוטש ןרָאפקעװַא טשרע ךיא לעװ ןַאד ןוא ,עיזַאנמיג ןופ ןסַאלק ערעכעה יד

 עטַאט ןיימ רעבָא .ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש ןַאלּפ סנטַאט ןיימ זיא רימ
 -נקוק טשינ ,ןענעװַאד ךיא לָאז ,סנטׂשרע .ןעגנוגנידַאב טלעטשעג רימ טָאה
 -יטשוצ יד ןגירק ךיא לָאז ,סנטייווצ ,ןוא ,רידוטש ךיא סָאװ םעד ףיוא קיד
 -ַאד וצ ,גנוגנידַאב עטשרע יד .ןרידוטש וצ ףיוא ןיבר רעצינלימ ןופ גנומ
 -טוג יד רעירפ ןגירק וצ ,גנוגנידַאב עטייווצ יד .ןעמונעגנָא ךיא בָאה ,ןענעוו
 ןלעפעג טשינ רימ זיא ,ןיבר ןופ גנוסייה

 -וצ ןייז ןבעג טשינ טעװ יבר רעד --- ,טגָאזעג ךיא בָאה --- ,ןיינ --
 ךַא ןייז לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג תואיבנ לָאמַא רימ ףיוא טָאה רע .גנומיטש
 ,ןרידוטש ןָא רָאג בייה ךיא ןוא רענייז דיסח רעטלַא

 ָאי טעװ יבר רעד זַא ,טגייצרעביא זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה עטַאט ןיימ
 רע :לדיפ טליּפש רע :שטנעמ רענרעדָאמ ַא זיא רע .גנומיטשוצ ןייז ןבעג
 .המכסה ןייז ןגירק ,טגָאזעג רע טָאה ,זומ ךיא .ןעגנוטייצ עשטייד טנעייל
 טשינ זיא רע .טלעג ךס ַא ןטסָאק ףרַאד ,טגָאזעג רע טָאה ,ןרידוטש ןיימ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 סעלַא רע טעװ ,גנומיטשוצ ןייז ןבעג רימ טעװ יבר רעד ביוא רעבָא .ךייר

 זַא ןיבר םעד ןגייצרעביא וצ עבַאגפיוא ןיימ טציא זיא סע .רימ רַאפ ןָאט

 "עג רע טָאה ,"טגייצרעביא ךימ טסָאה וד, .ןרידוטש געמ רוחב רעשידִיי ַא

 ."ןיבר םעד ךיוא גייצרעביא, ,טגָאז

 רימ זיא ,ןרידוטש ףרַאד ןעמ זַא ,ןיבר ַא ןגייצרעביא וצ עבַאגפיוא ןיימ

 -עד לעװ ךיא .רעפמעק ַא ,סע טסייה ,םעד ךרוד רעװ ךיא .ןלעפעג קרַאטש

 "עב זיא'ס זַא ,טכַארטעג ךיא בָאה ,ןגָאז םיא לעװ ךיא ,ןיבר ןטימ ןריטַאב

 ,טסעק ףיוא םעדייא ןַא ןרעוו וצ יװ ,ןכַארּפש ןוא טפַאשנסיװ ןענרעל וצ רעס

 םוצ ןרָאפעג םיא טימ ןיב ןוא גאלשרָאפ סנטַאט ןיימ ןעמונעגנָא בָאה ךיא

 ייבר רעצינלימ

 רימ טלעפעג עלעדיימ סניבר םעד

 םעד ןעזעג ךיא בָאה ,ןיבר רעצינלימ ןופ ףיוה ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 .לָאמ ךס ַא ןעזעג ןיוש םיא בָאה ךיא יװ ,רעטצנעפ ןופ ןקוקסױרַא ןיבר

 .ןעזעג טשינ רעמ בָאה ךיא .שרעדנַא ןעזעג םיא ךיא בָאה לָאמ סָאד רעבָא

 םיא בָאה ךיא .לָאמַא ןעזעג בָאה ךיא יװ ,ןעּור ריא ךיוא לָאז הניכש יד זַא

 ןוא םיאבג ןופ טלגנירעגמורַא ,ןטריטסערַא ןַא ,םענעגנַאפעג ַא סלַא ןעזעג

 ליוו רע .גייטש ַא ןופ עלעגייפ ַא יװ ,ןסיורד ןיא סױרַא טקוק רע ,םידיסח

 יטשינ ןעק ןוא ןעִילפסױרַא

 טימ טקוקעג ןוא עלעדיימ ןייז ןענַאטשעג זיא ,ןטרָאג ןיא ,ןסיורד ןיא

 ,הניכש יד ןעזעג ָאי ךיא בָאה ריא ףיוא .ןעמולב יד ףיוא ןגיוא ענייש עריא

 רעטנענ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .ןעמולב יד ןטכױלַאב טייקנייש ריא טימ טָאה יז

 יװ ןייש ױזַא ךיוא טנעָאנ רעד ןופ זיא יז יצ ןעז טלָאװעג בָאה ךיא ,ריא וצ

 בָאה ךיא .רענעש ךָאנ ןעזעגסיוא יז טָאה טנעָאנ רעד ןופ .סנטייוורעד ןופ

 .רימ וצ טדערעג טָאה יז רעבָא ,ןדייר וצ ריא וצ טגַאװעג טשינ

 בָאה ךיא .ןעמולב ףיוא ךיז ײטשרַאפ ךיא יצ טגערפעג ךימ טָאה יז

 לטעטש ןיימ ןיא ?ןעמולב רימ וצ טמוק יו .ןיינ ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג

 טנרעלעג טשינ לָאמניײק ךיא בָאה ארמג רעד ןיא .ןעמולב ןייק טשינ ןסקַאװ

 לָאמַא געלפ ךיא .ןקעמש ןעמולב זַא ,טסּוװעג זיולב בָאה ךיא ,ןעמולב ןגעוו

 ,זדנוא ייב .סנטייוורעד ןופ ןעמולב יד ןקעמש ןוא ןטרָאג ספַארג םייב ןייטש

 טגעלפ עמַאמ ןיימ .ּפָאט ַא זיא םולב ַא ,ענָאזַאװ ַא ןעוועג זיא ,בוטש ןיא

 -נורַא לָאמַא ךיא בָאה .ןסקַאװ לָאז סע ידכ ,רעסַאװ טימ ןסיגַאב טּפָא סָאד

 ןרָאװעג זיא סע ןוא ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא רע ןוא ,ּפָאט םעד ןפרָאװעגרעט

 טסיב וד; :טגָאזעג ןַאד רימ טָאה עטַאט רעד .םולב סיוא ןוא ּפָאט סיוא

 "!רעטנורַא סע טלַאפ ,וצ ךיז טסריר וד סָאװ וצ ,קידוועריר רעייז
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 דֹל ָצ פ ס ע טָאג אנ ח

 ןוא ריא ףיוא טור הניכש יד סָאװ ,לדיימ ַא רימ רַאפ טייטש ָאד ןוא
 ןעוו .טשינרָאג םעד ןגעוו סייוו ךיא ןוא ,ןעמולב ןגעוו ןדייר רימ טימ ליוו
 ןגעו טסּוװעג ןיוש ךיא טלָאװ ,עיזַאנמיג ןיא טרידוטש רעבָא טלָאװ ךיא
 -עג טשינרָאג רימ טָאה רערעל רעשטייד ןיימ וליפַא .ךיא טכַארט ,ןעמולב
 ןייק .ןחישמ ןגעוו טסּוװעג זיולב ןבָאה םידמלמ עניימ ,ןעמולב ןגעוו טנרעל
 ףעזעג טשינ לָאמנייק ייז ןבָאה ןעמולב

 ,טדערעג טָאה יז רעבָא ,ריא רַאפ רעטמעשרַאפ ַא ןענַאטשעג ןיב ךיא
 יז ןגעו טָאה יז ןעמולב ענעדיישרַאפ ןופ ןעמענ יד טגָאזעג רימ טָאה יז
 טָאה ,טגָאזעג יז טָאה ,ןרערעל ריא .ייז טימ ךיז ןעק סָאװ ענייא יװ טדערעג
 טזָאל יבר רעד ביוא זַא ,טרעלקעג בָאה ךיא .ןעמולב עלַא יד טימ טנעקַאב יז
 -וטש וצ ןביולרעד טשינ רימ רע לָאז סָאװרַאפ ,ןרידוטש ,ןענרעל דניק ןייז
 ?ןריד

 -רעד רימ טָאה יז .רימ וצ טדערעג רעטייוו טָאה עלעדיימ סניבר םעד
 -ךירפ ןופ דיל ַא טרימַאלקעד רימ רַאפ טָאה יז .שטייד טנרעל יז זַא ,טלייצ
 ,רעליש ךיר

 ןעגנולקעג טָאה סע :עמיטש ענייש ריא טרעהעג ,ןענַאטשעג ןיב ךיא
 עג בָאה ךיא .ןעמולב יד ףיוא ןוא ריא ףיוא טקוקעג בָאה ךיא .קיזומ יו
 .םולב עטסנעש יד יז זיא ןעמולב עלַא יד ןופ זַא ,ןגָאז וצ ריא יװ טליפ
 ןוא ,ךעלדיימ וצ רעטרעוװ עכלעזַא ןגָאז וצ טניֹוװעג טשינ ןיב ךיא רעבָא

 ,רעטכָאט ַא סניבר ַא וצ ךָאנ

 טלָאװ ,טכַארטעג ךיא בָאה ,טנעדוטס ַא ןעוועג רעבָא טלָאװ ךיא ןעוו

 טרירעגנָא ךיא טלָאװ טנַאה ענייש ריא .טנַאה רעד ייב ןעמונעגנָא יז ךיא
 ַא ךָאד ןיב ךיא רעבָא ,"ריד ןבעל ןייטש וצ זיא סע טוג יו; :טגָאזעג ןוא
 ,ריא ףיוא ןקוק וצ וליפַא ךיז םעש ךיא ,רוחב-שרדמ-תיב

 ןוא טדער יז .עקידוועמעש ןייק טשינרָאג ןיוש זיא עלעדיימ סניבר םעד
 סוּפַאמ םהרבא ןופ קוסּפ ַא ןגָאז ריא ליוו ךיא ,ליפ ױזַא טסייוו יז .טדער
 וצ ידכ ,שטייד ןיא ןצעזרעביא סע ןוא שיערבעה ןיא ?ןויצ תבהא; ןַאמָאר
 םוצ ךיז טּפעלק גנוצ ןיימ רעבָא .שטייד לסיבַא ךיוא ןעק ךיא זַא ,ריא ןזייוו
 ַא טשינ ןעּור ןגיוא עניימ ,טּפַאלק ץרַאה ןיימ ,ןריר טשינ ךיז ליז יז ,ןעמוג

 ןייטש וצ ךיז םעש ךיא רעבָא .ריא ףיוא זיולב ןקוק ןוא ןקוק ןליוו ייז .עגר

 ,ןטייז עלַא ןיא ךיא קוק .ריא ןופ גיוא ןַא ןעמענרעטנורַא טשינ ןוא

 טלָאװ ךיא, :ריא ןגָאז וצ טומ טימ ןעמונעגנָא ןיוש ךיז בָאה ךיא ןעוו

 -רעווּוג ריא ןעמוקעגנָא זיא ,"ריד ףיוא ןקוק ןוא גָאט ןצנַאג ַא ןייטש טלָאװעג
 .ןעמונעגקעוװַא יז ןוא עקטנַאנ

 ךיא .טקוקעגכָאנ ריא בָאה ךיא .עקטנַאנרעוװּוג רעד טימ קעװַא זיא יז
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 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 עקטנַאנרעװּוג יד .סיוא ךיז ןהנעט ייז יװ טקרעמַאב סנטייוורעד ןופ בָאה

 ןדייר טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה יז סָאװרַאפ ,רסומ ךעלניישראוו ריא טגָאז

 .ךיז ןפרַאװ עלעדיימ סניבר םעד ןופ ךעלעּפעצ ענעדלָאג יד ,רוחב ַא טימ

 ,ןפַאלקש ןייק טשינ זיא יז זַא ,עקטנַאנרעװּוג רעד יז טרעפטנע ךעלניישראוו

 ,ליוו יז ןעמעוו טימ ןדייר ֹוצ טכעד ַא טָאה יז זַא

 טדייל יז .עלעדיימ סניבר םעד ףיוא דיילטימ סיורג טַאהעג בָאה ךיא

 ןעמ .לגנַיי ןייק טימ ןדייר טשינ יז טזָאל ןעמ ,יז טקירדרעטנוא ןעמ .ךעבענ

 "ארמג ַא טימ ןדייר טעװ סָאװ ,עליבר ַא טימ ןכַאמ הנותח דלַאב ריא טעװ

 ריא יװ ליפ ךיא .ריא ךָאנ קנעב ךיא .ןלעפעג טשינ ריא טעװ ןוא ןוגינ

 טשינ ךיא טלָאװ ,טנעדוטס ַא ןעוועג טציא טלָאװ ךיא ןעוו .ןפיולוצכָאנ

 וצ ןבייהנָא טשרע ליװ סָאװ רענייא ?ןעד ךיא ןיב רעוו דעבָא .ןגיוושעג

 ,ןרידוטש
 ןיבר םוצ ייג ךיא

 טימ יג ךיא .ןעװַארּפ ךיז ןיבר םוצ ןטַאט ןיימ טימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 וצ ןביולרעד טשינ רימ טעװ רע ביוא ,םיא ןגעק ןפמעק וצ סולשַאב םעד

 ערעדנַא ןוא ןרידוטש ריא טזָאל לדיימ רעייא; :ןגָאז םיא לעװ ךיא .ןרידוטש

 בילוצ ןבָאה הנותח לָאז ךיא ,ריא טליוװ סָאװ :ןגָאז םיא לעװ ךיא *?טשינ

 ןענעבנג ןענרעל ךיז ןוא עלעיורטש ַא ןעייק ,רחוס ַא ןרעוו ,טסעק ןסע ,ןדנ

 .ןענידרַאפ טשינ ךָאד ןעמ ןעק שרעדנַא ?גָאװ רעד ןופ

 ירימ ףיוא טקוקעג עליו ַא רע טָאה ןיבר םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ,תואּפ עגנַאל ןייק טשינ רעמ גָארט ךיא זַא ,טקרעמַאב ךעלניישראוו טָאה רע

 טכַאמ יצ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא .טדיילקעג שידיסח רעמ טשינ ייג ךיא זַא

 ,טשינ יצ ,קורדנייא ןטכעלש ַא םיא ףיוא סָאד

 .םיא טימ ןפמעק וצ טיירג יײטש ךיא

 .שטייד ,שילױּפ ךיא ןרעל יצ ןטַאט םעד טגערפ רע

 ,שילוּפ ,שטייד --- יבר רעד טגָאז -- ןענעק סעלַא ףרַאד דִלי ַא --

 | .טפַאשגסיוו

 ,עיזַאנמיג רעשטייד ַא ןיא ןענרעל ליוו רע לייוו ,שטייד טנרעל רע --

 .עטַאט רעד טגָאז --- ,ץיװָאנרעשט ןיא

 . לייוו --- ,יבר רעד טגָאז --- ,שטייד רעטכייל זיא דניק שידִיי ַא רַאפ ---

 .שידִיי וצ ךעלנע זיא שטייד

 רימ טיג רע רעבָא ,ןיבר ןגעק ןטנעמוגרַא טימ ןדָאלעגנָא ייטש ךיא

 .ןפמעק וצ טייקכעלגעמ ןייק טשינ

 יעטַאט רעד טגערפ -- ?ןכַאמ עילַאק טשינ ןרידוטש סָאד םיא טעװ ---

 ,טשינ ןענעװַאד ,ןרידוטש סָאװ עלַא יד זַא ,רעה ךיא ---
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 ד לע פ סעטָאג אנהח

 ,ןיַאמ םַא ,טרופקנַארפ --- ןיא ףָאזָאליפ רָאטקָאד ַא ןגעוו סייוו ךיא ---
 .יבר רעד טגָאז --- ,לָאמ עלַא רֹע טנוװַאד ,דנַאלשטייד

 ,לָאמ רָאּפ ַא טלָאהרעדיװ יבר רעד טָאה -- !ףָאזָאליפ רָאטקָאד ַא --
 רָאטקָאד ַא יו טנרעלעג רעמ ןייז ךָאנ ןעק סָאװ :טניימעג טָאה סע סָאװ
 .רע טנװַאד ךָאד ןוא ,ףָאזָאליפ

 -מײהַא זיא רע .טגערפעג טשינ תוישק ןייק רעמ ןיוש טָאה עטַאט ןיימ
 בָאה ךיא לייוו ,ןדירפוצ טשינ לסיבַא ןעוועג ןיב ךיא .רענעדירפוצ ַא ןרָאפעג
 -וגרַא עטיירגעגוצ עניימ ןצונ וצ ,ןפמעק וצ טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ
 ,ןטנעמ

 ןײטַאל ןרעל ךיא

 לטעטש ןיא .ןײטַאל ןרעל ךיא .רימ טימ טנרעל םהרבא טנעדוטס רעד
 ןיא תואּפ יד בָאה ךיא .טנעדוטס ַא ןרָאװעג ןיב ךיא סָאװ םעד ןגעוו טכָאק
 .אנקמ רימ ןענעז םירוחב .טדיילקעג שטייד ייג ךיא .ןרױשעגּפָא ךיז ןצנַאג
 -רעטנורַא טימ ךעלדיימ סירג ךיא .סעומש ַא ןּפַאכ רימ טימ ןליוו ךעלדיימ
 -מיג ַא ןופ עדייבעג יד ןעזעג טשינ וליפַא ךָאנ בָאה ךיא .לטיה סָאד ןעמענ
 .טנעדוטס ַא יו ןיוש ךיז ליפ ךיא רעבָא .עיזַאנ

 -רעווטייצ עשינײטַאל ךיז רזח ןוא רעמיצ ןיימ ןיא םורַא ךיז יירד ךיא
 ,(טבילעג בָאה ךיא ,ןביל ,ביל ךיא) *יװַאמַא ,ערַאמַא ,ָאמַא, :רעט

 .תחנ טּפעש ןוא רעטרעוװו עדמערפ יד וצ ןייא ךיז טרעה עטַאט ןיימ
 ,רעטרעוו עשיניײטַאל יד טשינ ןלעפעג ןעמַאמ ןיימ
 .יז טגָאז --- טשינ ייטשרַאפ ךיא סָאװ ,רעטרעוו ביל טשינ בָאװ ךיא ---
 -רוא ןַא ךָאנ בילוצ ןלעפעג טׂשינ ןעמַאמ ןיימ זיא ןײטַאל ןענרעל ןיימ

 ןייק ןרידוטש ןרָאפ ןפרַאד לעװ ךיא זַא ,טגיימ סָאד זַא ,טסּוװעג טָאה יז .ךַאז
 .טקעמשעג טשינ ריא טָאה סָאד ןוא ,ץיוװָאנרעשט

 רעד ןיא ,טייוו רעדניק קעװַא טקיש ןעמ סָאװ ןטלַאהעג טשינ טָאה יז
 רַאפ סָאװ; .טגָאזעג יז טָאה ,"ןרעטלע יד טימ ןייז ןפרַאד רעדניקא .דמערפ
 יד !םייה רעד ןיא ָאטשינ ןענעז רעדניק יד ןעוו ןבעל סָאד טָאה םעט ַא
 םימי ןייק טשינ ןענעז םיבוט םימי יד .םיתבש ןייק טשינ ןענעז םיתבש
 ."םיבוט

 -ייא ,רעדירב עריא ןופ ייווצ לייוו ,עקירעמַא טסַאהעג קרַאטש טָאה יז
 טָאה רעדורב ןייא .עקירעמַא ןייק קעװַא ןענעז ,לארׂשי רענייא ןוא רוד רענ
 רעד ןופ זיא ןעמ זַא; .קינייוװ ןביירש ייז ןוא ןטייווצ םעד ןעמונעגרעבירַא
 ,טגָאזעג יז טָאה ,"ןלַאפרַאפ ןעמ טרעוװ ,סנטייוו

 יז ,ךיז זיולב ןעניז ןיא טָאה יז זַא ,ןפרָאװעגרָאפ ריא טָאה עטַאט ןיימ
 רעדניק יד סָאװ טשינ טרַא ריא .ךוטרַאפ ריא ןבעל רעדניק יד ןבָאה ליוו
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןזומ סָאװ ,םירחוס ,ןָא ןצעז סָאװ רעמערק ,ןטשינרָאג ןסקַאװפיוא ןלעוז
 ,רעגנוה ןופ סיוא ייז ןעייג טשינ ןעוו ,ןעלדניווש

 זיולב .ןעניז ןיא טָאה עטַאט רעד זַא ,טהנעטעג רעדיוװ טָאה עמַאמ ןיימ
 םיא .טנעדוטס ַא ןוז ַא ןבָאה רע ליװ ,ןרידוטש עדָאמ ַא ןרָאװעג זיא סע .ךיז
 ןָא ןייז ,דמערפ רעד ןיא ןגַאלּפ ןפרַאד ךיז טעװ דניק סָאד סָאװ ,טשינ טרַא
 ?טױה טימ ךלימ ןבעג ירפ רעד ןיא ןדעי ןטרָאד םיא טעװ רעװ, .ןעמַאמ ַא
 וצ ןטעב םיא ןוא רעטוּפ טימ טיורב ןטימ ןפיולכָאנ טרָאד םיא טעוװ רעוו
 "?ןסע

 ,רימ ןגעוו ןהנעטסיוא ךיז עמַאמ-עטַאט ןיימ ןגעלפ ױזַא טָא
 עשיניײטַאל טרזחעג ןוא טײרדעגמורַא ךיז ךיא בָאה רעמיצ ןייא ןיא

 -וצ טגירקעג עמַאמ-עטַאט עניימ ךיז ןבָאה רעמיצ ןטייווצ ןיא ןוא ,רעטרעוו
 -עג תונמחר בָאה ךיא רעבָא ,ןטַאט ןיימ טימ ןטלַאהעג בָאה ךיא ,רימ ביל
 .טייז ןיימ ףיוא ןעניוועג טלָאװעג יז בָאה ךיא .ןעמַאמ ןיימ ףיוא טַאה

 תונעט סעמַאמ ןיימ

 ןעמַאמ ןיימ טימ סעומש ןרעגנעל ַא טַאהעג ךיא בָאה לָאמנייא

 -ַאל ןענרעל ןיימ רַאפ טשינ ךיד קערׂש --- ,ריא ךיא גָאז --- ,עמַאמ ---

 יא ,ןײטַאל ןענרעל יא ןעק ןעמ .ךַאז ענהפירט ןייק טשינ זיא סָאד .ןייט

 .ןעגעװַאד

 .טשינ ךיז טמַארג סע -- ,טרעפטנעעג יז טָאה --- ,טשינ ןעק ןעמ ---

 טסָאה וד יװ ןעזעג ךָאד בָאה ךיא ,טשינ ןיוש ךימ טרַא ןענעװַאד סָאד רעבָא

 ךימ .ןרידוטש וצ ןביוהעגנָא טסָאה וד רעדייא ךָאנ ןענעװַאד וצ טרעהעגפיוא

 וד זַא טנייה ,רימ ןופ דמערפ ןרעוו וצ ןָא וטסבייה זייווכעלסיב סָאװ טרַא

 ךיא לעװ ,ןייטשפיוא לעװ ךיא ןעוו ,;רפרעדניא ןדעי .ןרָאפקעװַא ךָאנ טסעוו

 טעוװ ןעמ .ןָאטכָאנ ריד רעדניק ערעדנַא יד ןלעוו ךָאנרעד ןוא .ןעז טשינ ךיד

 ,סָאד עז ךיא .טשינ סָאד טעז עטַאט ןייד .ןרָאפעצ ךיז

 ןיא ךיא ןיב לייוורעד --- ,ןטסיירט טוװורּפעג יז ךיא בָאה --- ,עמַאמ --

 ןַאד ןוא ,ןרָאפקעװַא לעװ ךיא זיב טייצ ַא ןרעיודעג ךָאנ טעװ סע .םייה רעד

 םייהַא טפָא ךיא לעוו ,ץיוװָאנרעשט ןיא ןרידוטׂש וליפַא ןיוש לעװ ךיא ןעוו

 ."עיצַאקַאװ, ףיוא ,חסּפ ףיוא ןעמוק

 ןייז טשינ ןיש סע טעוװ ,םײהַא ןעמוק ןיוש טסעװ ֹוד ןעוו וליּפַא ---

 ןופ טייו טציא ןיוש טסיב וד זַא -- ,טגָאזעג עמַאמ ןיימ טָאה --- ,סָאד

 טימ ןציז טכַאנרַאפ תבׂש ןדעי דניק סלַא טסגעלפ וד ,טסקנעדעג וד .רימ

 .שמוח שטייט ןופ תוישעמ ןלייצרעד ריד געלפ ךיא ןוא עבורה רעד ףיוא רימ

 טסגעלפ וד ןוא ,תוכלמ יגורה יד ןופ ,ןיז ןביז עריא טימ הנח ןופ השעמ יד
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 ד לע פ ס טָאג אנ ח

 ךיא בָאה טנייה .רעמ סָאװ ןלייצרעד ריד לָאז ךיא זַא ,ןטעב ךימ ןוא ןענייוו
 טסנעק וד .רימ ןופ רעמ ךס ַא טסייװ וד .ןלייצרעד וצ סָאװ טשינ ןיוש ריד
 טייצ ןייק טשינ טסָאה וד .טשינ רימ טסלייצרעד וד רעבָא ,ןלייצרעד רימ
 ףיד געלפ ךיא יװ תוישעמ ןייק טׂשינ רימ וטסלייצרעד סָאװרַאפ .רימ רַאפ
 ךיא זַא .סע ליפ ךיא .רימ ןופ רעטייוו וטסרעװ גָאט ןדעי טימ ?ןלייצרעד
 וד ,טסגָאז וד סָאװ טשינ ןיוש ךיא ייטשרַאפ ,ערעדנַא וצ טסדער וד יו רעה
 רעה ךיא זַא טנייה ,ּפָאק ןיימ רַאפ טשינ ןענעז סָאװ ןכַאז עכלעזַא טסדער
 טסנרעל וד .קערש ַא ןָא רימ ףיוא טלַאפ ,רעטרעו עדמערפ ןרזח ךָאנ ךיד
 טנייה .ןרָאפעגקעװַא טסיב וד רעדייא ךָאנ רימ ןופ רעטייוו סָאװ ןייז וצ ךיז
 ?ןרָאפקעװַא טסעוו וד זַא ייז ןיוש טעװ סָאװ

 ,ןגייצרעביא טנעקעג טשינ ןעמַאמ ןיימ בָאה ךיא

 רעמ ץלַא ,רימ וצ רעטנענ ץלַא ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ זיא עטַאט ןיימ
 טָאה רע .המכח ַא רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה ,טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ .ןזָאלעגוצ
 ןקידנע לעװ ךיא ןעוו זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא .ןירַא ליומ ןיא טקוקעג רימ
 ןשטנעמ ןפלעה ,עקנַארק ןלייה ,רָאטקָאד ַא ןרעו ךיא לעװ ,ןרידוטש ןיימ
 תסנרּפ .ױדרָאנ סקַאמ .רד יו רעביירש ַא ןרעװ ךָאנ ךיא לעװ וצרעד ןוא
 טייצ רעיירפ ןיימ ןיא ךיא לעװ ןביירש ןוא עקנַארק ןלייה ןופ ןבָאה ךיא לעװ
 ליוו ךיא ,ןגָאז וצ סעּפע בָאה ךיא זַא ,ןליפ לעװ ךיא ןעוו .ןגינעגרַאפ בילוצ
 האנה ןוא ןענעיײל ןלעװ ןשטנעמ ןוא ןביירש ךיא לעװ ,ןביײרשַאב סעּפע
 .ןבָאה

 ,ןלעפעג קרַאטש רָאג םיא זיא רעביירש ַא ןרעוװ וצ קנעד ךיא סָאװ סָאד
 הסנרּפ עטוג ַא זיא'ס, ,טגָאזעג רע טָאה ,"טכעלש טשינ רָאג זיא רָאטקָאד ַא;
 ,הסנרּפ ַא יו רעמ זיא ןביירש רעבָא .ןשטנעמ טלייה ןעמ .סטוג טוט ןעמ ןוא
 זיא'ס .ןבעל ןשטנעמ יװ ,טלעװ רעד ףיוא ךיז טוט'ס סָאװ טבײרשַאב ןעמ
 "!דלַאװג ַא

 ,דיירפ ןייז ןלייט לָאז עמַאמ יד ךיוא זַא ,טלָאװעג טָאה רע

 -ץג לָאמניײא ריא עטַאט ןיימ טָאה --- !רעביירש ַא ,טייקיניילק ַא ---
 !רעביירש ַא טימ ךָאד טגנילק טלעוו יד --- ,טגָאז

 -- .טרעפטנעעג עמַאמ ןיימ טָאה -- ?ןטײקשירַאנ יד ףרַאד רעוו ---
 ,.,ןליקרַאפ טשינ ךיז ןוא טנוזעג ןייז לָאז רע זַא ,זיא רקיע רעד

 לזייר
 ַא ןוא לטעטש ןיא ךעלדיימ עטסנעש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא לזייר

 עטַאט ריא ,דניק-גיוו ַא ןעוועג זיא יז ןעוו ןברָאטשעג זיא עמַאמ ריא .המותי
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 .ןעגנַאגַאב טשינ זיא רע סָאװ ,ןכערברַאפ ַא רַאפ הסיפת ןיא ןברָאטשעג זיא

 ןילַא טָאה יז .טעדליבעג ןעוועג זיא יז .עמומ ַא ייב ןגיוצרעד ךיז טָאה יז

 טלעג ןייק טעװעלַאשזעג טשינ טָאה עמומ ריא .טנעקעג ןוא טנרעלעג ךיז

 ןוא טנעיילעג ןוא רעכיב ענעדיײשרַאפ טלעטשַאב ךיז טָאה יז ןוא רעכיב רַאּפ

 ,לדיפ ַא ףיוא טליּפשעג טָאה יז ,טנרעלעג יז טָאה שילגנע וליפַא .טנרעלעג

 טוג ןוא ךַאש טליּפשעג ךיוא טָאה יז ,טנרעלעגסיוא ןײלַא ךיז טָאה יז סָאװ

 ךיז טָאה סָאװ לטעטש ןיא לדיימ עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא יז ,טליּפשעג

 :ךַאש טליּפשעג ןוא לדיפ ףיוא טליּפשעג ,שילגנע טנרעלעג

 ןכרוד ןקוקרעטנורַא טגעלפ ןוא קָאטש ןטשרע ןפיוא טניוװעג טָאה יז

 -נקוק ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עצרַאװש עסיורג רָאּפ ַא טַאהעג טָאה יז .רעטצנעפ

 יד טקערטשעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,םירוחב יד ןגיוצעגוצ ,רעטצנעפ ןכרוד קיד

 יז .ייז ןופ ּפָאק ריא ןעײרדקעװַא טגעלפ יז .ריא וצ טקוקעגפורַא ןוא ּפעק

 טָאה יז ,םירוחב עשידיסח יד טכַאלעגסיוא טָאה יז ,ץלָאטש ןטלַאהעג ךיז טָאה

 יז .סרעסע-טסעק עקיטפנוקוצ ,סעקינסַאּפךוא-טסוּפ ןענעז סָאד זַא ,טגָאזעג

 -רַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו .ךורב ,דניקרעטסעווש ריא רַאפ טגָאזעג סָאד טָאה

 ,טלייצרעד סעלַא רימ טָאה רע ןוא ריא ןיא טביל

 ןגעו םיא ןופ ןרעה וצ ידכ ,ןכורב טימ טדניײרפַאב ןרָאװעג ןיב ךיא

 -גוװַאב ןוא טפַאשגולק ריא ןגעוו ןדייר דימת טגעלפ רע .לזייר עניזוק ןייז

 יז ,ריא ןופ לכיב שטייד ַא ןעילעג םיא ךרוד בָאה ךיא .טייקנייש ריא ןרעד

 ךָאנ טדנײרפַאב ןרָאװעג ןענעז רימ ןוא רימ ןופ ךוב ַא ןעילעג םיא ךרוד טָאה

 .ךעלנעזרעּפ טנעקעג ךיז ןבָאה רימ רעדייא

 ךימ טָאה יז .ריא וצ טכַארבעג ךימ ךורב דניירפ ןיימ טָאה לָאמנייא

 ךָאנרעד ןוא לדיפ טליּפשעג רימ רַאפ טָאה יז .ךעלטניירפ רָאג ןעמונעגפיוא

 טימ קיטכיזרָאפ גונעג טשינ ןעוועג ןיב ךיא .ךַאש טליּפשעג עדייב רימ ןבָאה

 וצ רעדייא רעגניפ עריא ןרירוצנָא טריסערעטניא רעמ טָאה ךימ .ןליּפש ןיימ

 טָאה יז .טערבידַאש ןפיוא סרעפיול ןוא ךעלדרעפ ,םירעיוּפ עניימ ןצישַאב

 ןכַאל ריא .ןייצ ענייש עריא טימ טכַאלעצ ךיז ןוא טַאמ ןבעגעג לענש רימ

 ריד ייב ןרילרַאפ ליוו ךיא,, :טגָאזעג ריא בָאה ךיא ,ןלעפעג קרַאטש רימ זיא

 זיולב זיא סָאד; :טרעפטנעעג רימ טָאה יז ."טסכַאל וד ןייש יוװ ןעז וצ ידכ

 ."עקילַאק ַא ךעבענ טסיב וד ,ץורית ַא

 ןוא טכַאל יז יבַא ,רימ ןופ קזוח טכַאמ יז סָאװ טרַאעג טשינ טָאה ךימ

 .רעגניפ עריא ןרירנָא ךימ טזָאל יז

 ןעמוקעג ןיב ךיא .ךַאש ןליּפש טּפָא ןעמוק וצ ןדַאלעגנייא ךימ טָאה יז

 ןענוװעג רעבָא ,טערבידַאש ןפיוא ןריולרַאפ לָאמ עלַא בָאה ךיא .גָאט ןדעי

 .עביל ריא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ,ןטלַאה טשינ גנַאל ךיז תודוס ןגעלפ לטעטש ןיא

 .ןעלזייר טימ עביל ַא ליּפש ךיא זַא ,ןדייר

 .ןרָאװעג ןלעפעג טשינ קרַאטש ךודיׂש רעד זיא ןרעטלע עניימ

 ןענרעל ןיימ קידלוש זיא עביל רעד ןיא זַא ,טגָאזעג טָאה עמַאמ ןיימ

 ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רֹע .טרסומעג ךימ טָאה עטַאט ןיימ ,ןײטַאל

 ןופ טייצ ןיימ ןעמענקעװַא טעװ סָאד זַא ןוא ,ןכַאז עכלעזַא רַאפ גנוי וצ ךָאנ

 זיא עטַאט סלזייר ,סוחי רעד ןלעפעג טשינ םיא זיא םעד ץוח ַא .ןענרעל

 ,קיטייוו טימ ,ץרַאה טימ טדערעג רימ וצ טָאה רע .הסיפת ןיא ןברָאטשעג

 ןָאטעג יו קרַאטש ךימ טָאה סע .טַאהעג ביל קרַאטש ןטַאט ןיימ בָאה ךיא

 ַא וצ עביל יד יו רעקרַאטש זיא לדיימ ַא וצ עביל רעבָא .ייוו וט םיא סָאװ

 .ןעז יז ןפָאלעג גָאט ןדעי ןיב ךיא .ןטַאט
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 ץיװָאקשַאל ןייק טרָאפ עטַאט ןיימ יו

 טָאה .טמיטשעג טוג סנטסיימ ,לדִיי ךעליירפ ַא ןעוועג זיא עטַאט ןיימ |

 ַא ןָאט וצ טַאהעג ביל טָאה ,ןוגינ ןשדיסח ַא ןעמורבוצרעטנוא טַאהעג ביל

 רעטסכעלקילג רעד ןעוועג רע זיא הבוט ַא ןָאטעג ןצעמע טָאה רע ןעוו .הבוט

 טסַאהעג טָאה רע .עלָאר ןייק טליּפשעג טשינ םיא ייב טָאה טלעג ,שטנעמ

 .רעדורב םענעגייא ןייז טַאהעג ביל טשינ טָאה רע .גרַאק ןענעז סָאװ ןשטנעמ

 ,ןפרָאװעגרָאפ םיא טָאה עמַאמ יד ןעוו .רעגרַאק ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,לכעמ

 ךיא ,וטסניימ סָאװ; :ןרעפטנע רע טגעלפ ,טלעג ןייז סױרַא טפרַאװ רע זַא

 ,רעגרַאק ַא זיא רע זַא ,ןגָאז םענייא ןגעוו טלָאװעג טָאה רע ןעוו *!לכעמ ןיב

 י"עלעכעמ ַא זיא רע, :טגָאזעג רע טָאה

 טכעלש ןעוועג זיא עטַאט ןיימ ןעוו ןטנעמָאמ ןעוועג רעבָא ןענעז סע

 רעדָא ,דירַאי ןטוג ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע ןעוו ןעוועג זיא סָאד .טמיטשעג

 טָאה רע .דירַאי ןפיוא ןרָאפ וצ הרוחס ןקַאּפנײא טפרַאדעג טָאה רע ןעוו

 ,טסערּפעגסױא ןגײלקעװַא הרוחס לקיטש עדעי טגעלפ רע .ןקַאּפ טוג טנעקעג

 טרָאטעג טשינ םיא וצ ןעמ טָאה טלָאמעד רעבָא .גנונעדרָא רעטסעב רעד ןיא

 ,ןדייר

 ,רעדניק יד וצ ןגָאז עמַאמ יד טגעלפ --- !טקַאּפ עטַאט רעד ,ַאש ---

 .טסוה ןייק ןבעג וליפַא טרָאטעג טשינ טלָאמעד טָאה ןעמ

 ןפיוא ןרָאפ וצ טקַאּפעג טָאה רע ןעוו ןעוועג רע זיא גנערטש סרעדנוזַאב

 טייצ ךָאװ ַא ןטלַאהנָא טגעלפ דירַאי רעציװָאקשָאל רעד ,דירַאי רעציװָאקשָאל

 .ןטנגעג ענעדיישרַאפ ןופ ןרָאפ ןיהַא טגעלפ ןעמ ןוא

 -ָאקשָאל ןייק ןרָאפ וצ ףיוא טקַאּפ עטַאט רעד ,ךיא קנעדעג ,לָאמנייא

 טעברַא רע .ּפָארַא טגייל ןוא ףױרַא טגייל רע .הרוחס ךס ַא טקַאּפ רע .ץיוו

 ,ןפלעה םיא ליװ יז .ןקַאּפ ןופ דימ ןיוש זיא רע זַא ,טעז עמַאמ ןיימ .רעווש

 עטַאט רעד .ןכַאז רַאּפ ַא ןגָארטוצ םיא יז טפלעה ,רעטכייל ןכַאמ םיא ליוו יז

 .קירוצ סעלַא טפרַאוװ

 .עטַאט רעד טגָאז --- !עילַאק זיולב רימ טסכַאמ וד ,טשינ רימ ףלעה ---

 ךָאד טסָאה וד -- ,עמַאמ יד טגָאז --- ,ןָאט ןיײלַא סעלַא טסליװ וד ---

 .תוחוכ ענייד ףיוא תונמחר בָאה .חוכ גונעג טשינ רעבָא

 רעד טגָאז -- ,ןזָאלרַאפ וצ ךיז ןעמעוו ףיוא טשינ בָאה ךיא זַא --

 ךיא .ייז ןפלעה סָאװ רעדניק ןבָאה ערעדנַא .טשינ טסגיוט וד --- ,עטַאט

 .טשינ םענייק בָאה
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 ד לצ פ ס ע טָאג אנ ח

 טסליוו וד זַא --- ,עמַאמ יד טגָאז --- ,קידלוש םעד ןיא זיא רעוו ָאט ---
 ...?ןײטַאל ןענרעל לָאז סָאװ ןוז ַא ןבָאה

 לרעּפ עמומ יד

 ןעק טייל ייב --- ,עטַאט רעד טגָאז --- ,ןײטַאל םעד טשינ עּפעשט --
 א ןעייל טשינ םענעי טעװ רע .לכעמ רעדורב ןיימ םענ .ןפלעהסיורַא יורפ ַא
 טבעל ,רערָאנש רעסיורג ַא זיא ,םיא רַאפ סיוא ךיז טקערטש ןעמ ןעוו ןשָארג
 .טשינ רָאג ךָאד ףרַאד רע .רעסַאװ טימ לגייב ַא טימ דירַאי ןפיוא גָאט ַא ּפָא
 טדער יז יו .עטרחוס עסיורג ַא יז זיא ,לרעּפ ,בייוו ַא וצרעד ךָאנ רע טָאה
 יד ּפַאכ א טיג יז !ןעמעש ריא רַאפ ןליבסנַאמ עלַא ךיז ןגעמ הנוק ַא טימ
 טשטַאּפ ,טשטַאּפ ןוא ךיז טגניד ,ריא ןיא טשטַאּפ ןוא רעױּפ ַא ןופ טנַאה
 -רַאפ טימ ךיז טרעווש ,זײרּפ ןופ רעטנורַא טשרמולכ טזָאל ;ךיז טגניד ןוא
 זיב ,טנַאה יד ךָאנ טשינ הנוק םעד טזָאל ןוא טשטַאּפ ןוא תועובׂש ענעדייש
 !עטרחוס ַא טסייה סָאד .טפיוק רצ

 יז סָאװ -- עמַאמ יד טגָאז -- ,ןעלרעּפ וצ טשינ טימ ךיילגרַאפ ---
 טמענ ,ּפָאק ןסיורג ַא טימ עקליּפש ַא רָאה יד ןיא ןײַא טקעטש יז !ןָאט ןעק
 -ּפַא ּפָאק רע ד רימ לָאז, :טרעווש ןוא (עקליּפש רעד ןופ) ּפָאק םעד ןָא
 ?ןָאט סָאד ןעק ךָאנ רע זיא "!ןגיל ַא גָאז ךיא ביוא ןרַאד

 -סיוא ןוא ןרידוטש טשינ לָאז ןוז ןייד זַא ,וטסליוװ עשז סָאװרַאּפ זיא ---
 ןיימ טגערפ --- !לרעּפ יװ ּפָאק ןשלַאפ ַא ייב ןרעװש ןוא רחוס ַא ןסקַאװ
 יעטַאט

 --- ,עמַאמ יד טגָאז -- ,קינטעל ַא רימ ךַאמ םַארג םַארטש זיא'ס --
 -חוס ןַארַאפ ?ּפעק יד ןיא סעקליּפש טימ םורַא ןעייג םירחוס עלַא ,עשז סָאװ
 !טרָאװ ַא זיא טרָאװ ַא סרעייז סָאװ ,םיר

 ביוא .ָאטשינ ןענעז םירחוס עכלעזַא -- עטַאט ןיימ טגָאז --- ,ןיינ ---
 ןייז טשינ טעװ ןוז ןיימ .םידמלמ ןרעוו ייז ןזומ ןרַאנּפָא טשינ ןענעק ייז
 !ןענרעל רע טעװ ןײטַאל ,דמלמ ןייק טשינ ןוא רחוס ןייק

 רע ט ַאע ט

 רע .געט ייווצ רַאפ ץיװָאקשָאל ןייק ןעמונעגטימ ךימ טָאה עטַאט ןיימ
 לסיב ַא לָאז ךיא ,ךעלכיב יד ןופ ךימ ןעמענקעװַא לסיב ַא טלָאװעג טָאה
 .ןבָאה האנה

 ,ןטפעשעג יד ןעזעג ,ריצַאּפש ַא ןעמונעג רימ טימ רע טָאה טנוװָא ןיא
 .ךלימ-לגיופ ןליפַא ,ץלַא ןפיוקרַאפ וצ ןעוועג זיא סע .ןַארַאפ טרָאד ןענעז סָאװ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -1ײרַא ןבָאה רימ .תויח ןזיוועג טָאה'מ ּוװ קריצ ַא ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענעז רימ

 טרעהעג ןבָאה רימ .טנַאפלע ןַא ןעזעג ןוא טלעצעג ןופ ךָאל ַא ךרוד טקוקעג

 ןוא לטסעק ַא ןופ לרער ַא רעיוא םוצ טגיילעגוצ ןבָאה רימ .,ףַארגָאנָאפ ַא

 רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב טלָאמעד זיא סָאד סָאװ ,ןדייר ןוא ןעגניז טרעהעג

 ,רעדנּוװ סיורג ַא

 -עטנווייל ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ רעטַאעט םוצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ

 טָאה ןעמ סָאװ ךרוד ,רעכעל קיניײװ טשינ טַאהעג טָאה סָאװ ,טלעצעג םענ

 ,ןעגניז טרעהעג

 קרַאטש ךיז טָאה עטַאט ןיימ .טלעטשענּפָא ךיז רימ ןבָאה רעטַאעט ןבעל

 ןיימ .ןייגוצקעװַא קשח ןייק טשינ טָאה רע זַא ,ןעזעג בָאה ךיא .טרעהעגנייא

 -נוא ןיא ןעמוקעג זיא ןזח ַא ןעוו .גנַאזעג טַאהעג ביל קרַאטש טָאה עטַאט

 ףיוא ןזח ַא טּפַאכעג טָאה רע ןעוו .זדנוא ייב טניוװעג רע טָאה לטעטש רעזד

 ןדעי טקילײהרַאפ טָאה עטַאט ןיימ .םײהַא טכַארבעג םיא רע טָאה דירַאי ַא

 .ןעגניז ןעק סָאװ

 .עטַאט ןיימ סיוא טפור --- !ייז ןעגניז יֵא ---

 .קינייװעניא ןייגוצנײרַא טַאהעג קשח טלָאװ עטַאט ןיימ זַא ,ליפ ךיא

 ןרעװ ריֹווועג טעװ ןעמ ןעוו ןגָאז ןעמ טעװ סָאװ .טשינ םיא טסַאּפ סע רעבָא

 טשינ טלָאמעד זיא דיי ?רעשיטייל , ןייק ?רעטַאעט ןיא ןעוועג זיא רע זַא

 ,.דרָאב יד ךיז טלָאג סָאװ רענייא ןדייס ,רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג

 ןטלָאװ עדייב רימ ןעוו --- םיא וצ ךיא גָאז -- ,ןעוועג טלָאװ יו ---

 ?רעטַאעט ןיא ןעגנגַאעג

 ,גנוי טסיב וד .ןייג טסנעק וד -- ,עטַאט רעד טגָאז --- ?רָאג ךיא ---

 ?רעטַאעט ַא ןיא ןייג ךיא געמ יוװ ?ךיא רעבָא ,טלעוו רעדנַא ןַא ןופ טסיב ֹוד

 .ךיא גערפ -- ?טשינ וטסרָאט סָאװרַאפ ---

 ,רע טגָאז --- ,טשינ טסַאּפ'ס ---

 וטסָאה ןעמעוו רַאפ -- ,ךיא גערפ -- !טשינ סע טסַאּפ סָאװרַאֿפ ---

 רָאט סָאװרַאפ ?רעטַאעט ןיא טסייג וד ןעוו ,סטכעלש וטסוט ןעמעוו ?ארומ

 ?טלעוו רעד ףיוא האנה ןייק ןבָאה טשינ דִיי ַא

 :טגָאזעג ןַאד ןוא עלייוו ַא ןגיוושעג טָאה עטַאט ןיימ

 ךיז ייז ןלעוו .רימ ןגעוו ןגָאז ןלעוװו ערעדנַא סָאװ טשינ טרַא ךימ ---

 ,ןפרַאורָאפ קיבײא רימ טעװ יז ?עמַאמ יד רעבָא .ןייז ךדשמ טשינ רימ טימ

 ,רעטַאעט ןיא ןעוועג ןיב ךיא זַא

 ןוש לעוו ךיא -- ,טגָאזעג ךיא בָאה -- ,רימ וצ זָאל עמַאמ יד ---

 .ןלעוּפ ריא ייב

 ,ריד ןיא ןטָארעג זיא -- טגָאזעג עטַאט רעד טָאה -- ,עמַאמ יד ---

 .עטנשקע עסיורג ַא זיא יז
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 ד לע פ סע טָאג אנה

 רימ זַא ,ןעמַאמ ןיימ טלייצרעד ךיא בָאה ןעמוקעגמײהַא ןענעז רימ ןעוו
 ..ןוא ןעגניז טרעהעג ןוא רעטַאעט םעד ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענעז

 .עטַאט רעד טגָאז --- !ייז ןעגניז יא ---

 עמַאמ ןיימ טגָאז --- :רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג וטסלָאװ רשפא זיא --
 ןייג וצ יא ןוא ןיבר םוצ ןרָאפ וצ יא טכער ךָאד זיא ריד ייב --- ןטַאט םוצ
 !רעטַאעט ןיא

 שימ --- !רעטַאעט ןיא טייג רע ןעוו הלוע יד ןעוועג טלָאװ סָאװ זיא ---
 ןייג רימ טימ לָאז רע ליוו ךיא .ןיילַא ןייג טשינ ליוװ ךיא -- ןײרַא ךיז ךיא
 .רעטַאעט ןיא

 ךיא טלָאװ בילוצ םיא זיא --- עטַאט רעד טגָאז -- ,ךימ טעב רע --
 .ןעגנַאגעג

 ןופ האנה לָאמַא בָאה --- ,ךיא גָאז --- ,ךיוא םוק ,עמַאמ ,וד ןוא ---
 ,טלעוו רעד

 ,טכַאלעצ עמַאמ יד ךיז טָאה --- !רעטַאעט יװ טשינ רעמ טלעפ רימ ---
 -- ;עטַאט רעד ּפָא ךיז טפור --- ,טסליוװ וד סָאװ ןגָאז טסגעמ וד ---

 ,רעטַאעט ןיא םיא טימ ךיא ייג ןגרָאמ ,בילוצ םיא וט ךיא

 .ןפורעגסיוא עמַאמ ןיימ טָאה --- !זדלַאה רעטדמשעג ---

 י"יקחצי תדיקע,

 ,"קחצי תדיקע, טליּפשעג טָאה ןעמ .רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג ןענעז רימ

 טלעפעג ןבָאה םיא .ןפורעגסיוא עטַאט ןיימ טָאה --- !ךַא !ךַא !ךַא --

 ,גנורעטסײגַאב ןייז ןקירדוצסיוא רעטרעוו

 זיא ליֹוװ .ןליּפש םעד ןופ ןוא ןעגניז םעד ןופ ןלָאװקעגנָא בָאה ךיא

 רעטַאעט ןיא ןייג לָאמ עלַא ןעק ןוא טָאטש רעסיורג ַא ןיא טניֹוװ סָאװ םעד
 ,טכַארטעג ךיא בָאה --

 רע ןעוו טָאג וצ ןעגניז ןייז .וניבא םהרבא ןלעפעג סרעדנוזַאב זיא רימ

 .טרירעג קידלַאװג ךימ טָאה הדיקע רעד וצ קחצי ןוז ןייז טריפעג טָאה

 ןעוו לייוו ,שמוח ןופ וניבא םהרבא רעד ןלעפעג טשינ לָאמנייק זיא רימ
 רעד ףיוא קחצי ןוז ןייז ןעגנערב לָאז רע זַא ,טגָאזעג םהרבא םענעי טָאה טָאג
 ןױש םיא טייג רע .קיטרַאפ זיא רע זַא ,טרעפטנעעג םיא רע טָאה ,הדיקע
 רעביל, :ןגָאז טפרַאדעג טָאה רע .טריטסעטָארּפ טשינ רָאג טָאה רע .ןעליוק
 טשינ לַאפ ןייק ףיוא ןוז ןיימ לעװ ךיא ,טסליװ וד סָאװ רימ טימ וט ,טָאג
 שמוח ןופ םהרבא רעד רעבָא .ןלעפעג רעסעב רעכיז טָאג טלָאװ סָאד ."ןעליוק
 טשינ רָאג רימ זיא םהרבא עטַאט רעד .ןגעק טרָאװ א טגָאזעג טשינ טָאה
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןופ ,רעטַאעט ןופ וניבא םהרבא עטַאט רעד זיא שרעדנַא ץנַאג .ןלעפעג

 טָאג וצ ןעגניז טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע !דַיי רערעייט ַא ,"קחצי תדיקע;

 רע טייצ גונעג ןבעגעג טָאג טָאה רע .ץרַאה סָאד ןסירעצ טָאה סָאװ ,דיל ַא

 ַא רַאפ סָאװ !םהרבא ןַא סָאד זיא יַא .ןוז ןייז ןעליוק ןזָאל טשינ םיא לָאז

 טָאה רע .ןלעוּפ סעלַא טָאג ייב ןעמ ןעק עמיטש ַאזַא טימ !טָאה רע עמיטש

 .ןוז ןייז ןטכעש ןזָאל טשינ םיא לָאז רע טָאג ייב טלעוּפעג

 ןופ סעידָאלעמ טמורבעג ,רעטַאעט ןופ קידנעײגסױרַא ,טָאה עטַאט ןיימ

 .ךעלדיל רָאּפ ַא

 ,טגָאזעג רימ וצ עטַאט ןיימ טָאה --- ,תמא םעד ןגָאז ריד לעװ ךיא---

 לָאמ ַא ךָאנ ןגרָאמ ךיא יג ,ןעמַאמ רעד רַאפ טשינ ךיז םעש ךיא ןעוו ---

 .רעטַאעט ןיא
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 ןימינב רעדורב ןיימ ןוא שיכירג

 ,שיכירג ןענרעל וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 :רעטרעװ עשיכירג ךיז רזח ןוא רעמיצ ןיימ ןיא םורַא ךיז יירד ךיא

 "יפ ַא ,ּפָארטנַאליפ ַא ,שטנעמ ַא) סָאפָאזָאליפ ,סָאּפָארטנַאליפ ,סָאּפָארטנַאמ

 .טלעווק ןוא ןייא ךיז טרעה ,ריט רעד ייב טייטש עטַאט ןיימ .(ףָאזָאל

 ,שיבירג טנרעל ןוז רעזדנוא --- ,ןעמַאמ רעד וצ רע טגָאז --- ,שיכירג ---

 עשינײטַאל סָאד -- ,עמַאמ יד טגָאז --- ,קילגמוא יינ ַא זיא סָאד ---|

 .קינייו זיא קילגמוא

 .עטַאט רעד טגָאז -- ?ענעדִיי ַא יו ןדייר וטטלָאז סָאװרַאפ ---

 ײטשרַאפ -- ,עמַאמ יד טגָאז -- ,ןײטַאל טנרעל רע ןעוו ,אלימ ---

 ,ןטפעצער ןביירש וצ ןײטַאל ןענעק רע ףרַאד ,רָאטקָאד ַא ןרעוו ליוו רע .ךיא

 ןדייר רע טעװ ןעמעוו טימ ?קילגמוא עשיכירג סָאד רע ףרַאד סָאװ וצ רעבָא

 ?שיכירג

 --- ,ןכַארּפש עלַא ,תונושל עלַא ןענעק ףרַאד ,טרידוטש סָאװ ,רעד ---

 .עטַאט רעד טגָאז

 טשינ ןעמ טסיײיוװ ,ןכַארּפש ךס ַא ןעק ןעמ ןעוו זַא ,ךיז טכוד רימ ןוא ---

 .עמַאמ יד טגָאז --- .טדער ןעמ סָאװ

 רע ןעוו ,לָאמנייא ןוא .רָאטקָאד ןפור ןביוהעגנָא ךימ טָאה עטַאט ןיימ

 טָאה ,"ָאד ןיוש זיא רָאטקָאד רעד, :רימ ןגעוו ןעמַאמ רעד וצ טגָאזעג טָאה

 ןייק טשינ ךָאנ זיא רע .,רָאטקָאד ןפור ףיוא םיא רעה, :טגָאזעג עמַאמ יד

 ןרעו טעװ רע זיב ןגיוא יד ןכירקסיורַא גונעג ךָאנ םיא טעוװ סע .רָאטקָאד

 .רָאטקָאד ַא
 זַא ןייא עז ךיא .ןעמַאמ רעד טימ לסיב ַא ןטלַאה וצ ןָא בייה ךיא

 ,טגָאז יז ןעו טכערעג זיא יז זַא ,ליפ ךיא ,ןכַאז עגולק ךיוא יז טגָאז לָאמַא

 -גייא ריא טימ וליפַא ןיב ךיא .רָאטקָאד ַא ןייז וצ ןופ טייוו ךָאנ ןיב ךיא זַא

 ןרידוטש סָאד .טרעוו םוש ןייק טשינ טָאה שיכירג ןענרעל סָאד זַא ,קימיטש

 ךיא זַא ,םעד בילוצ טשינ ןרעל ךיא זַא ,ליפ ךיא .ןלעפעג וצ ףיוא רימ טרעה

 ןָא רימ טבייה ןענרעל ןיימ .ןעמַאזקע ןַא ןכַאמ בילוצ רָאנ ,ןסיוו ,ןענעק לָאז

 זיא לעיצעּפס .ארמג ןענרעל ןיימ לָאמַא יו סאמנ ןוא קילײװגנַאל ןרעוו וצ

 ןעו ,לשמל יװ ,סעטַאד ךיז ןרזח וצ ,עטכישעג ןענרעל וצ קילײװגנַאל רימ

 -ַאּפַאנ ןעוו ןדירפוצ רעמ ןעוועג טלָאװ ךיא .ןרָאװעג ןריובעג זיא ןָאעלָאּפַאנ

 -רעל וצ טרָאּפשרַאפ ךיא טלָאװ ןַאד ,ןרָאװעג ןריובעג טשינ רָאג טלָאװ ןָאעל
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טימ ךַאש ןליּפש טלָאװעג רעסעב טייצ רעד ןיא טלָאװ ךיא .םיא ןגעו ןענ

 .עקילַאק ךימ טפור יז יװ ןרעה ,םינּפ קיטכיל ריא ףיוא ןקוק ,ןעלעזייר

 .רדח ןיא לָאמַא יו ױזַא ןרעל ןוא רעמיצ ןיימ ןיא טרַאּפשרַאפ ץיז ךיא

 ןײלַא ךיז ךיא בָאה טציא ןוא ןענרעל וצ ןעגנווװצעג ךימ ןעמ טָאה טלָאמעד

 ַא ןסַאלק עכעלטע ןכַאמ ףרַאד ךיא .ןענרעל ךס ַא זומ ךיא .ןטייק ןָאטעגנָא

 .(ןרידוטש וצ טעּפש ןבױהעגנָא בָאה ךיא) רעטלע ןיוש ןיב ךיא לייוו ,רָאד

 ליוו ןעמ לייוו ,רעווש טנייה ןענעז סענעמַאזקע יד זַא ,רימ טגָאז רערעל ןיימ

 ערעכעה ןיא ,טַאװירּפ טנרעלעג ןבָאה סָאװ ,רעליש ןייק ןעמענניײרַא טשינ

 ַא ןענעק רַאפרעד זומ ךיא .ןדִיי ןייק ביל טשינ ןעמ טָאה םעד ץוח ַא .ןסַאלק

 ןיא ןענרעל ןיימ טשינ זיא יצ טסייוװ רעוװ .רעווש ןָא רימ טמוק סע ןוא ךס

 .ךיא טכַארט ,ןלַאפכרוד ןעמַאזקע םייב ךָאנ ןעק ךיא ,טסיזמוא ןצנַאג

 ,ןרידוטש וצ ןבױהעגנָא בָאה ךיא סָאװ ןָאט גנַאב ןָא רימ טבייה סע

 עטַאט ןיימ זיב טפמעקעג רעווש בָאה ךיא .ןגָאז טשינ סָאד רָאט ךיא רעבָא

 סעּפע טציא ךיא ןעק יװ .רָאטקָאד ןיוש ךימ טפור רע .ןרידוטש ןזָאל ךימ לָאז

 ךיא :ןעמַאזקע םייב ןלַאפכרוד לעװ ךיא זַא ,ןייז ךָאנ טעװ סָאװ ןוא ?ןגָאז

 ןטכַארט וצ םעד ןגעוו וליּפַא ארומ בָאה

 ןימינב רעדורב ןיימ

 טלָאװעג טשינ טָאה רע .ךיא יו רעסעב ךס ַא זיא ןימינב רעדורב ןיימ

 טָאה דמלמ ַא ןעוו .רדח ןופ ןפױלטנַא טגילפ רע ,טריפעגסיוא סע ןוא ןענרעל

 ארומ םיא רַאפ ןבָאה םידמלמ יד .ןגָאלשעגקירוצ םיא רע טָאה ,ןגָאלשעג םיא

 רע טָאה ,עלָאקש רעׂשילוּפ רעד ןיא טקישעג םיא טָאה עטַאט ןיימ .טַאהעג

 רעלעק ןיא טנוה ַא ןטלַאהעג טָאה רע ןענרעל טלָאװעג טשינ ךיוא טרָאד

 טַאהעג ארומ רַאפרעד ןבָאה ךיא ןוא עמַאמ ןיימ .טעװעדָאהעג טרָאד םיא ןוא

 רע .טנוה ַא רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה רימ לייוו ,רעלעק ןיא ןיײגוצרעטנורַא

 רימ) טריפעגכרוד סָאד טָאה רע ןוא דרעפ ַא ףיוא ןטייר וצ טַאהעג ביל טָאה

 .(דרעפ ַא טַאהעג ןבָאה

 ןיימ טגעלפ --- !רעדניק ייווצ יד ןשיװצ דיישרעטנוא ןַא רַאפ סָאװ ---

 !דרעפ ַא ףיוא טייר רעטייווצ רעד ןוא שיכירג טנרעל רענייא --- ,ןגָאז עטַאט

 !טנוה ַא טעװעדָאה ןוא

 ,טגָאזעג טָאה רע .ןטלַאהעג טשינ רָאג רימ ןופ טָאה ןימינב רעדורב ןיימ

 וצ טָאטשנא ךעלכיב טימ ךיז עשטומ ךיא סָאװ לכש ןייק טשינ בָאה ךיא זַא

 ןטירעג טָאה רע ןעװ "!קָאינכ; ףפור ךימ טגעלפ רע .טפול רעד ףיוא ןייז

 "רַאפ ַא טכַאמעג טשרמולכ רע טָאה ,ןעמוקנָא ןעזעג ךימ ןוא לדרעפ ןפיוא
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 דל עפ ס עטָאג .אנה

 רַאפ טַאהעג ארומ ֿבָאה ךיא .ןפױלטנַא געלפ ךיא .ןרָאפוצרעביא ךימ ךוז

 ידרעפ ַא

 סָאװ ,יד ןופ יװ טקנוּפ ןרידוטש סָאװ ,יד ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה רע

 ךבָאה רעִירפ .ןגָאז רע טגעלפ ,סעקָאינכ עבלעז יד ןענעז ייז, .ארמג ןענרעל

 ףךעלכיב רעביא ךיז ייז ןעלקָאש טציא ,ארמג רעד רעביא טלקָאשעג ךיז ייז

 ,"קיטַאמעטַאמ ןוא ןײטַאל ןופ

 יל תפנ

 רעטניוו טָאה רע .קיצפופ רָאי ַא ןופ לֹדָיי ןיילק ַא ןעוועג זיא ילתפנ

 וצ םישובלמ טפיוקרַאפ טָאה ,עטַאט ןיימ סָאװ רחסמ ןבלעז םעד טריפעג

 רעדנַא ןַא טַאהעג רע טָאה רעמוז ,ןדירַאי יד ףיוא ןרָאפעג זיא ןוא םירעיוּפ

 -טעטש יד רעניא ןרָאפעגמורַא זיא רע .?לקינייא; ןַא ןעוועג זיא רע .הסנרּפ

 ַא ןגָארטעג ,שילעּפַאק םענעטעמַאס ַא טימ עציּפושז ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ךעל

 ךיא עליישטַאפ רעטיור ַא טימ זיוה וצ זיוה ןופ ןעגנַאגעגמורַא זיא ,לעקעטש

 זַא ,ווירב-סוחי ַא ןגָארטעגמורַא ךיז טימ טָאה רע .תובדנ טנַאמעג ןוא טנַאה

 רע .שדוק ןושל ןיא ןבירשעג ןעוועג זיא ווירב רעד .םיקידצ ןופ טמַאטש רע

 סָאד ימ יד ןעמונעג טשינ ךיז טָאה רענייק ןוא ווירב םעד ןזייוו טגעלפ

 ןייק טשינ רע טגערפ הבדנ ַא ךָאנ ןדִיי ַא וצ טמוק ןעמ ןעוו .ןענעיילוצרעביא

 טלייצרעד ,לָאמנייא רעבָא .ןעגנוכוזרעטנוא ןייק טשינ רע טכַאמ .תולאש

 טָאה ,ןבעג טלָאװעג טשינ םיא רענעי טָאה ,ןגרַאק ַא וצ ןעמוקעג רע זיא ,ןעמ

 ןגָאצּפָא ריא טגָאװ יו, :טגָאזעג ןוא םיא טימ טהנעטעגסיוא ךיז ילתפנ

 עד טימ טעכַאפעג טָאה ןוא "!ךייא טמעש ,לקינייא ןַא סױעצישפַאר םעד

 -שג טָאה ילתפנ .טגָאזעג רענעי טָאה ,"ווירב םעד רימ טזייוו ,, .ווירב-סוחי

 ילתפנ רעבָא .ןילתפנ וצ טגָאזעג רענעי טָאה "!טנעיײל,, .ווירב םעד ןבעג טזומ

 ךוא טנעיילעגרעביא רענעי טָאה .שדוק ןושל ןייק ןענעייל טנעקעג טשינ טָאה

 ַא ,"הריכמ רטש; ַא רָאנ ווירב-סוחי ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,ןענופעגסיוא

 ןיא טלייצרעד םיצל ןבָאה ױזַא .ץמח םעד טפיוקרַאפ ןעמ סָאװ טקַארטנָאק

 .לטעטש

 'טלדנַאהעג ,ןדירַאי ףיוא ןרָאפעג ןוא ןעמוקעג םייהַא ילתפנ זיא רעטניוו

 ןטַאט ןיימ טימ טרירוקנַאק ןוא

 טָאה רעױּפ ַא ןעוו ןוא זיוה רעזדנוא ןבענ הריד ַא ןעגנודעג ךיז טָאה רע

 ײ-נײרַא רעױּפ םעד רע טָאה ,ןפיוק וצ סעּפע ידכ ,זדנוא וצ ןזָאלעגנײרַא ךיז

 ,ןשטַאּפנָא םיא רע טגעלפ ןעמוקעגנָא זיא עטַאט ןיימ ןעוו .ךיז וצ טּפעלשעג

 ײוצ טָאה רע .םינוק ןּפעלש ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ ןילתפנ טָאה סָאד רעבָא

 ,סנייז ןָאטעג ךיז ןוא שטעּפ יד ןעמונעג
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טּפעלשעג טָאה רע ןוא םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ זיא עטַאט ןיימ ןעוו

 ךיז יז טָאה ןגָאלש ,ןפיױלסױרַא עמַאמ יד טגעלפ ,ריט רעזדנוא ייב הנוק ַא

 טּפעלשעג טָאה ילתפנ ןוא ךיז וצ הנוק םעד ןפעלש יז טגעלפ ,טנעקעג טשינ

 -טנַא זיא ןוא עדייב ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה הנוק רעד .,ךיז וצ הנוק םעד

 ,ןפָאל

 -געעג עגַאל יד ךיז טָאה ןסקַאװעגרעטנוא זיא ןימינב רעדורב ןיימ ןעוו

 .סיפ ןלעטש רע טגעלפ ,ןימינב רעדורב ןיימ ןעזרעד טָאה ילתפנ ןעוו .טרעד

 םיא טגשלפ ןימינב רעדורב ןיימ .תונמחר טימ ןגָאלש םיא טגעלפ עטַאט ןיימ

 עגנַאל ַא קנַארק ןגעלעג ךָאנרעד זיא רע עכלעוו ןופ ,ּפעלק עכלעזַא ןבעג

 ,טייצ

 ןעוו .גנודניצטנא-ןעגנול ףיוא קנַארק ןגעלעג עטַאט ןיימ זיא לָאמנײא

 .טקוקעגסױרַא ןוא רעטצנעפ ןבענ ןגעלעג רע זיא רעסעב ןרָאװעג םיא זיא'ס

 "עג טָאה עטַאט ןיימ .ריט רעזדנוא ןופ הנוק ַא טּפעלש ילתפנ יװ טעז רע

 עמַאמ ןיימ רעבָא ,ןעגנַאלרעד םיא ןוא רעטצנעפ ןכרוד ןעגנירּפשסױרַא טלָאוװ

 ,טזָאלעג טשינ םיא טָאה

 -עגוצ ןוא ןעירשעג יז טָאה --- ,הנוק םעד דרע רעד ןיא בָאה ךיא ---

 ָאד רעבָא ,ןטַאט םעד ןטלַאהוצ ןפלָאהעג ריא בָאה ךיא .ןטַאט םעד ןטלַאה

 -עגנָא ןוא טנַאה ןיא שטייב רעד טימ ןימינב רעדורב ןיימ ןעמוקעגנָא זיא

 ,ןילתפנ ןגָאלש ןביוה

 ןוא דרע רעד ףיױוא טגיל ילתפנ יו רעטצנעפ ןכרוד טעז עטַאט ןיימ

 םיא לָאז ןימינב זַא ,טַאהעג ארומ טָאה עטַאט ןיימ .םיא טעװעטַאק ןימינב

 "!גונעג ןייז לָאז; :רעטצנעפ ןכרוד ןעירשעג טָאה רע ןוא ,ןענעגרהרעד טשינ

 שטייב רעד טימ רעצלָאטש ַא ןעמוקעגניײרַא ןַאד זיא ןימינב רעדורב ןיימ

 :טגָאזעג ןוא טנַאה ןיא

 ?דרעפ ַא ףיוא ןטייר יצ ,שיכירג ןענרעל ,רעקיטכיוו זיא סָאװ ---
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 ןקילג סלדנייש עמומ ןיימ

 טימ טַאהעג הנותח טָאה ,רעטסעוװש סעמַאמ ןיימ ,לדנייש עמומ ןיימ

 רחוס השמ .קילג סיורג ַא סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב זיא סָאד ןוא ,רחוס השמ

 םענייא טשינ טפור לטעטש ַא ,רחוס רעסיורג ַא סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא

 ךס ַא טימ הלכ ַא ןגירק טנעקעג טָאה רע .ןירַא טלעוו רעד ןיא טַאלג רחוס

 רעבָא .טסעק ןָא ןוא ןדנ ןָא לדנייש עמומ ןיימ ןעמונעג ןוא טסעק ןוא ןדנ

 -עמַא ןיא רעדירב ייווצ טָאה יז סָאװ ,ןײרַא ןדנ ןיא ןבעגעג םיא טָאה ןעמ

 ,טלעג יװ טרעוו רעמ לָאמַא זיא סָאד ןוא ,עקיר

 -ןײרַא ךיז ןַאמ ריא טימ לדנייש עמומ יד טָאה הנותח רעד ךָאנ ךיילג

 -ַאט ןיימ .טלעג-הריד ןייק טסָאקעג טשינ ייז טָאה סע ּוװ ,זדנוא וצ ןגיוצעג

 ןפיוק ךיז ןענעק טעוװ ריא זיב רימ ייב טניֹוװ ריא; :טגָאזעג ייז טָאה עט

 ,"הריד ענעגייא ןַא

 ,הריד ענעגייא ןַא ןפיוק ךיז לָאז לדנייש עמומ ןיימ זַא ,ןטכיזסיוא יד

 ,רחוס רעסיורג ַא ןעוועג עקַאט זיא השמ ןַאמ ריא .עכַאװש רעייז ןעוועג ןענעז

 -עג טשינ רע טָאה הסנרּפ ןייק רעבָא ,האובת ףיוא ןיבמ רעסיורג ַא ןעוועג

 טָאה רע ױזַא יו ןלייצרעד ןוא םידירַאי יד ןופ ןעמוקמיײהַא טגעלפ רע .טַאה

 ןפיוקרַאפ טלָאװעג טשינ טָאה סָאװ ,רעױוּפ ַא ןײרַא קַאז ןיא טרַאנעגניירַא

 ןיימ .האיצמ ַא טפיוקעג ןוא ןפיוקרַאפ וצ טדערעגנייא םיא ןוא רעבָאה ןייק

 הרוש עטשרעטנוא יד רעבָא ,טפַאשגולק ןייז ןופ ןלָאװקעג טָאה לדנייש עמומ

 ,ןלָאפעג זיא זיירּפ רעד .רעבָאה םעד ןיא ןריווװעגנָא טָאה רע זַא ,ןעוועג זיא

 ןיא רעדירב ייווצ סלדנייש עמומ ןיימ ,סרעטעפ רענַאקירעמַא עניימ

 .קנַאשעג השרד רַאלָאד רָאּפ ַא לדנייש עמומ רעד טקישעג ןבָאה ,עקירעמַא

 ןיא ךיוא ןוא ןטשרעג האיצמ ַא טפיוקעג טלעג םעד רַאפ טָאה השמ ןַאמ ריא

 .ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ ןעגנַאגעג זיא סעלַא .ןריווװעגנָא םעד

 קרַאטש רעבָא זיא ,עקירעמַא ןיא רעדירב ייווצ יד ,ןדנ סלדנייש עמומ ןיימ

 .וירב ןקידנריר ַא ייז וצ ןבירשעג טָאה לדנייש עמומ ןיימ .ןעמוקעג ץונוצ

 פייוו ךיא זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןעמ .ווירב ןופ רעביירש רעד ןעוועג ןיב ךיא

 טָאה ןגרָאמירפ ַא ןיא ןוא טקריוועג טָאה ווירב ןיימ .ווירב ַא ןביירש וצ יו

 .סעטרַאקספיש ייווצ עקירעמַא ןופ ןגָארקעג לדנייש עמומ ןיימ

 לדנייש עמומ ןיימ ןוא תואצוהדזַאב ףיוא ןבעגעג ייז טָאה עטַאט ןיימ
 .עקירעמַא ןייק ןרָאּפעגקעװַא ןענעז ,רחוס הׂשמ ,ןַאמ ריא טימ

 ןיימ ,ןיוש, .ּפַאלק רעטסערג רעד ןעמַאמ ןיימ רַאפ ןעוועג זיא סָאד
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 יז ןוא ,טגָאזעג יז טָאה ,*עקירעמַא ןיא ךיוא ןיוש זיא לדנייש רעטסעווש

 .סעילימַאפ יד טסיירעצ סָאװ עקירעמַא ןגעק טדערעג קרַאטש טָאה

 ןוא ןרידוטש ץיװָאנרעשט ןייק ןרָאפעגקעװַא טייצ רענעי ןיא ןיב ךיא

 -עגּפָא ךיא בָאה ןרָאפקעװַא ןיימ טימ זַא ,טליפעג ךיא בָאה קידנרָאפקעװַא

 .ןעמַאמ ןיימ ןופ ץרַאה קיטש ַא ןסיר

 ןרענַאקירעמַא ןַא

 ןיימ ןיא זיא חסּפ ףיוא ץיווָאנרעשט ןופ ןעמוקעג םייהַא ןיב ךיא ןעוו

 סלַא טנעקעג יז טָאה ןעמ .ןרענַאקירעמַא ןַא ,טסַאג סלַא ןעמוקעגנָא לטעטש

 ,ַאטרעב ןסייהעג יז טָאה טציא רעבָא ,סרעכַאמרעגייז םעד לקנַאי עגייפ עלייב

 ענעטנעמיד טימ ךעלגניריוא עסיורג ןיא ןָאטעגנָא טייג ,עמַאד עצנַאג ַא זיא

 ןַא ןײרַא לָאמ עלַא טפרַאװ ,שינַאקירעמַא טדער ,רעגניפ יד ףיוא ךעלגניר

 טימ טדער ,טניימ סָאד סָאװ טשינ טסייוװ רענייק סָאװ ,טרָאװ שינַאקירעמַא

 "!ןשטנעמ ַא ןופ ןכַאמ ןעק עקירעמַא סָאװ; ,ןוגינ רענַאקירעמַא ןַא ,ןוגינ ַא

 יז ןעמ טלָאװ ,זיא יז רעװ טגָאזעג טשינ טלָאװ יז ןעוו ,טגָאזעג ןעמ טָאה

 ,טנעקרעד טשינ

 ריא ןגעװ טָאה ןעמ .ןרעטלע עריא וצ ךוזַאב ַא ףיוא ןעמוקעג זיא יז

 ריא זַא ,טגָאזעג ןבָאה לייט ַא .ןעגנוניימ ענעדיישרַאפ טגָאזעגסױרַא ךוזַאב

 רַאפרעד יז זיא ,ןזָאלרַאפ יז טָאה ,רערעדנַא ןַא ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה ןַאמ

 ַא ,חרוק יװ ךייר זיא ןַאמ ריא זַא ,טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא .ןעמוקעגמײהַא

 ףיוא טקישעג יז רע טָאה ,עטָאלב םיא ייב זיא טלעג ,רענָאילימ רעכַאפליפ

 ךיא סייוו ךוזַאב ריא ןופ ךַאזרוא עקיטכיר יד .ןרעטלע עריא וצ ךוזַאב ַא

 ,גָאט ןקיטנייה זיב טשינ

 ןעמַאמ ןיימ טלעפעג "טיַארלָא, טרָאװ סָאד

 ןופ סורג ַא ןעמענּפָא ןרענַאקירעמַא רעד וצ ןפָאלעג זיא עמַאמ ןיימ

 ,סורג ןטוג ַא רעייז ןגָארקעג טָאה יז ןוא ,רעטסעווש ןוא רעדירב ייווצ עריא

 לארשי ןוא דוד רעדירב סעמַאמ ןיימ זַא ,טלייצרעד טָאה ןרענַאקירעמַא יד

 ןעמונעגניירַא ןבָאה ייז .קירבַאפ ַא תופתושב ןבָאה ייז .ןטפעשעג עטוג ןכַאמ

 ,הכאלמ ַא סיוא םיא ןענרעל ,ןַאמ סלדנייש עמומ ןיימ ,ןהשמ קירבַאפ רעד ןיא

 סָאד סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה עמַאמ ןיימ .*טיַארלָא; עלַא ןענעז ןוא ,ךַאפ ַא

 ?טיַארלָא; זַא ,טרעלקרעד ריא טָאה ַאטרעב רעבָא ,טניימ "טיַארלָאק טרָאװ

 סָאװ ןָאטעג האנה קרַאטש טָאה ןעמַאמ ןיימ .טוג רעייז טייג'ס זַא טניימ

 טנרעלעגסיוא ךיז טָאה יז ןוא טיַארלָא ןענעז רעטסעוװש ןוא רעדירב עריא
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 -עג ןלעפעג קרַאטש טרָאװ סָאד זיא ריא .?טיַארלָא; טרָאװ סָאד ןגָאזכָאנ
 רעדירב עניימ, .ןטַאט ןיימ וצ טגָאזעגרעביא סָאד ךָאנרעד טָאה יז ןוא ןרָאװ
 ,ןטַאט ןיימ טגָאזעג יז טָאה ,"טיַארלָא ןענעז רעטסעווש ןוא

 זיא רע .טסַאּפשעג עטַאט ןיימ טָאה --- ,שילגנע ןיוש טסדער וד ---
 -אכָאנ ןרעה ןרענַאקירעמַא רעד וצ ןעגנַאגעג ןעמַאמ ןיימ טימ ןעמַאזוצ ןַאד
 ,טיַארלַא םעד ,סורג ןטוג םעד לָאמ

 -ָאװש ענייז זַא ןטַאט ןיימ רַאפ טלָאהרעדיװ ןַאד טָאה ןרענַאקירעמַא יד
 ,"טיַארלָא , ןענעז סנרעגעווש ןוא סרעג

 עטַאט ןיימ טָאה --- ??טיַארלָא; זיא ןעמ ןעוו ןעמ טגָאמרַאפ ליפיוו ---
 ,טגערפעג

 רעטעפ ןיימ זַא ,טגָאזעג טָאה יז .ןובשח ןרָאלק ַא טכַאמעג םיא טָאה יז
 טנעקעג טלָאװ רע .רעלָאד טנזיוט קיצנַאװצ ַא יו רעמ טשינ טגָאמרַאפ ,דוד
 לשמל טרפכיור רע .רעגנערבסיוא רעסיורג ַא זיא רֶע רעבָא ,רענָאילימ ַא ןייז
 ,רעלָאד ַא טסָאק רַאגיצ ַא רענייז .ןרַאגיצ ערעייט

 ןפרָאװעגנײרַא עמַאמ ןיימ טָאה --- ,ןטַאט ןייז טשינ טסַאּפ שרעדנַא --
 ,טרָאװ-ךעטש ַא

 סנטסקינייוו טגָאמרַאפ רע זַא ,טגָאזעג יז טָאה לארשי רעטעפ ןיימ ןגעוו
 .טלעג טרָאּפש רע ןוא טנכערעגסיוא טבעל רע .רעלָאד טנזיוט קיצפופ ַא

 ,ךייר טשינ ךָאנ זיא יז זַא ,טגָאזעג יז טָאה לדנייש עמומ רעד ןגעוו
 ,בורג-ץלַאמׂש ַא ןיא ןיײרַא זיא יז רעבָא ,הכאלמ ַא טשרע ךיז טנרעל ןַאמ ריא
 ,טיַארלָא ןייז ןיוש טעװ יז .רעדירב ייווצ עכלעזַא וצ

 ,לארשי רעטעפ ןיימ וצ ווירב ַא טריטקיד רימ ןַאד טָאה עטַאט ןיימ
 -עגּפָא טָאה רע זַא ,ןבירשעג ןטַאט ןיימ ןופ ןעמָאנ ןיא םיא בָאה ךיא

 רעבָא .טיַארלָא זיא רע סָאװ םיא טיירפ סע ןוא םיא ןופ סורג ןטוג ַא ןעמונ
 ןימ טלעג עמוס ַא ןבילבעג קידלוש זיא רע זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד רע
 ןקישוצסורַא טלעג סָאד םיא טעב רע .ןרָאפעגקעװַא זיא רע רעדייא ןטַאט
 טכעלש ןענעז ןטייצ יד .רעפרַאדַאב רעסיורג ַא זיא רע .ךעלגעמ יװ לענש ױזַא
 .גָאט וצ גָאט ןופ רעגרע ןרעוו ןוא

 טלעג ןגירק טעװ רע זַא ,ןעגנונעפָאה עסיורג טַאהעג טָאה עטַאט ןיימ
 .געװ ןפיוא זיא טלעג סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא עמַאמ ןיימ .עקירעמַא ןופ

 זיא רע ,תמא .ןבעגוצּפָא ביל טָאה רע .טגָאזעג יז טָאה ,רעדורב ריא ןעק י
 .רעבעגּפָא רעטוג ַא זיא רע רעבָא ,ווירב ןביירש וצ ליופ

 -עג טשינ ןוא ווירב ַא ףיוא טקוקעגסױרַא גָאט ןדעי טָאה עטַאט ןיימ
 .ןגָארק
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 טיַארלָא טשינ זיא "טיַארלָא

 ,טרעלקרעד ןוא ןעמַאמ ןיימ וצ ןעמוקעג ןרענַאקירעמַא יד זיא לָאמניײיא

 וצ טיירג זיא יז .גנע וצ זיא ןרעטלע עריא ייב .זדנוא ייב ןעניוװ לי יז זַא

 יז טמיטשעגנייא טָאה עמַאמ ןיימ .ןעגנַאלרַאפ טעװ ןעמ ליפיוו ןלָאצַאב

 ןוא ךיז ןבעל ןבָאה יז טלָאװעג טָאה יז ."קענימָאק; ַא רַאפ ןעמענוצניירַא

 טשינ ריא ייב טָאה עטַאט ןיימ ,?טיַארלָא; ןגעוו ,עקירעמַא ןגעוו ןדייר ןרעה

 טעװ יז ןעװ זַא ,טגנַאלרַאפ זױלב טָאה רע .טלעג"הריד ןייק טגנַאלרַאפ

 ןקישוצּפָא םיא לארשי רעטעפ םייב ןלעוּפ יז לָאז עקירעמַא ןייק ןעמוקקירוצ

 יקידלוש םיא זיא רע סָאװ

 ךיז זרענַאקירעלמַא יד טָאה ץיוװָאנרעשט ןייק ןרָאפעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו

 יןעמוקעגמײהַא ןיב ךיא זיב טניוװעג טָאה יז .זדנוא וצ ןגױצעגנײרַא

 ןעמַאמ ןיימ ךיא בָאה עיצַאקַאװ ףיא םייהַא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 טרָאװ םעד ןופ טכַאמעג קזוח טָאה יז .עקירעמַא ןגעק ףרַאש ןדייר טרעהעג

 ?טיַארלָא , טרָאװ סָאד זַא ,טגָאזעג יז טָאה ,ןענופעגסיוא טָאה יז .*טיַארלָא ,

 זיא יז זַא ןבירשעג ריא טָאה לדנייש רעטסעװש ריא .טשינ רָאג טניימ

 "עגסיוא ךיז טָאה ,"טיַארלָא; זיא השמ ןַאמ ריא .תורצ ףיוא רעבָא ,טיַארלָא

 לארשי רעדורב ריא .טעברַא ןייק טשינ טָאה ןוא ןישַאמ ַא ףיוא ןּפעטש טנרעל

 ןכַאמרַאפ ןיא סע טלַאה רע רעבָא לקירבַאפ לקיטש טָאה רע ,טיַארלָא זיא

 רערעסעב ַא ןיא זיא דוד רעדורב רעד .הסנרּפ ןייק טשינ טגנערב סע לייוו

 -- טעברַא רע ןעוו ןוא טַארייהרַאפ טשינ זיא רע לייוו ,טיארלַא זיא ,עגַאל

 .טפָא טקיירטש רע רעבָא ,רע טנידרַאפ

 טָאה עכלעוו ,ןרענַאקירעמַא רעד ןגעוו רעטיב טדערעג טָאה עמַאמ ןיימ

 עסיורג ַא זיא יז .ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו זדנוא ןופ ןגױצעגסױרַא ךיז

 ,טשינ ךיז טמעש ןוא סנגיל רועיש ַא ןָא טקַאב יז .טגָאזעג יז טָאה ,עטרענגיל

 | ,סיוא סע טניפעג ןעמ ןעוו

 -ייא טגָארט סָאװ ,ןרענַאקירעמַא רעד ןופ טָאּפשעגּפָא טָאה עמַאמ ןיימ

 טימ םינּפ סָאד ּפָא ךיז טברַאפ ןוא ךיז יז טצוּפ גָאט ןדעי סָאװ ,רָאה ענעג

 יז טדער רעבי סימ .רענעמ טימ ךס ַא ןדייר וצ ביל טָאה ןוא ןּפיל יז

 .קיניײװ

 רענַאקירעמַא עלַא יד ןגעק ןוא עקירעמַא ןגעק טדערעג טָאה עמַאמ ןיימ

 סָאד ןגָארקעג טנייפ יז טָאה לעיצעּפס .טדער ןרענַאקירעמַא יד סָאװ רעטרעוו

 .?טיַארלָאק טרָאװ

 טרעװ ןעמ ןוא רעטרעװ ענדוקסַאּפ טימ דנַאל עוװישרַאּפ ַא זיא סע --

 יעקירעמַא טריזירעטקַארַאכ עמַאמ ןיימ טָאה -- ,ןברָאדרַאפ טרָאד

 יעקירעמַא ןגעק קרַאטש ױזַא זיא עמַאמ ןיימ סָאװ ןסָארדרַאפ טָאה ךימ
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 -עמַא ןייק ןרָאפ וצ קנַאדעג ַא טעבלָאבעג טייצ רענעי ןיא ךיז טָאה רימ ןיא
 ךיא .,ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ עיזַאנמיג ןיא ןרידוטש סָאד זיא רימ .עקיר
 ןופ רעגניי ןעוועג ןענעז ןגעלָאק עלַא עניימ .דמערפ טליפעג טרָאד ךיז בָאה
 ךיא ןוא רעטלע ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ןרידוטש וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא .רימ
 רָאנ ןבָאה רעלישטימ עניימ .ןגָארפ-טלעוו טימ טריסערעטניא ןיוש ךיז בָאה
 זיא רימ ףיוא .ןגָאלש ךיז ,ןליּפש ךיז יװ ןכַאז עשרעדניק טַאהעג ןעניז ןיא
 וצ ךיז טניוװעג ןעוועג ןיב ךיא .רוחב-שרדמה'-תיב רעד ןסָאגעגסױא ןגעלעג
 ..ארמג טנרעלעג טלָאװ ךיא יו טקנוּפ ,טדערעג בָאה ךיא ןעוו ןעלקָאש

 ןרָאפ וצ טנכער יז זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג רימ טָאה ,לזייר ,עטבילעג ןיימ
 ,םיבורק טָאה יז ּוװ ,עקירעמַא ןייק

 רימ זיא סע ןוא עקירעמַא טימ ןריסערעטניא ןבױהעגנָא ךיז בָאה ךיא
 .טייהיירפ עתמא ןַארַאפ זיא טרָאד סָאװ ןלעפעג זיא רימ ,ןלעפעג קרַאטש
 ןיא טשינ טרָאד טכַאל ןעמ .רעקלעפ ענעדיישרַאפ םולשב טרָאד ןבעל סע
 . ךיא לַאפ רעד זיא סע יװ ךיז טלקָאש טנעדוטס רעשידִיי ַא ןעוו עיזַאנמיג
 ,ץיווָאנרעשט

 יז בָאה ךיא ןוא ןעּור ןזָאלעג טשינ ךימ ןבָאה ןעקנַאדעג עלַא יד טָא
 בָאה ךיא ןעוו ןגָאז טנעקעג טשינ סָאד בָאה ךיא רעבָא .ןגָאזסױרַא טלָאװעג
 -עג טלָאװ עמַאמ ןיימ ןעוו .עקירעמַא ןגעוו גנוניימ סעמַאמ ןיימ טרעהעג
 -סיוא טשינ סע יז טלָאװ ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןגעוו טכַארט ךיא זַא ,טסּוװ
 -עמַא ןגעק טגָאזעג טָאה יז סָאװ סעלַא טרעהעג רַאפרעד בָאה ךיא ,ןטלַאהעג
 ...ןגיוושעג ןוא עקיר
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 עביל ןופ טשינ טלַאה עטַאט ןיימ

 ןָאטעג טָאה רע .רימ וצ ןבעגעגרעביא קידלַאװג ןעוועג זיא עטַאט ןיימ

 ןעמוקעגרָאפ טשינ לָאמניײיק זיא'ס ,טגנַאלרַאפ בָאה ךיא סָאװ סעלַא רימ רַאפ

 ךיא ןוא ךייר ןעוועג טשינ זיא רע .ןבעגכָאנ טשינ רימ לָאז רע ןעוו לַאפ ַא

 ןיא ןרידוטש טלָאװעג ךיא בָאה .רעדניק עטסכייר יד יוװ ןָאטעגנָא ןעוועג ןיב

 ץַאלּפ סָאד ןטייב טלָאװעג ךיא בָאה .טריפעגסיוא סע ךיא בָאה ץיווָאנרעשט

 ךיא בָאה .ןבעגעגכָאנ רימ רע טָאה ,ןיוו ףיוא ץיווָאנרעשט ןופ ,ןרידוטש ןופ

 -סיוא ךיא בָאה ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןוא ןרידוטש ןיימ ןבעגפיוא טלָאװעג

 ,טריפעג

 .גולק ןוא טוג זיא וט ךיא סָאװ סעלַא זַא ,טביילגעג טָאה עטַאט ןיימ

 ,עקנַארק ןלייה ןוא רָאטקָאד ַא ןרעוו לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה

 -עפָארּפ ַא רעװ ,רָאטקָאד ַא ןיב ךיא יו טלעטשעגרָאפ דלַאב ךיז רע טָאה

 טגָאלש ןעמ .ןלייה ךיז רימ וצ טפיול ןעמ .טמירַאב ןענעז תואופר עניימ ,רָאס

 יד סייה ןוא ץלָאטש טשינ ךיז טלַאה ךיא רעבָא ,רימ וצ ןעמוקוצניײרַא ךיז

 ןיב ךיא .ןשטנעמ עמערָא עכעלקילגמוא ףלעה ךיא .רעִירפ ןזָאלנײרַא עמערָא

 -עג לָאמַא זיא עטַאט ןיימ זַא ,סייוו ךיא לייוו ,םימותי ןוא עמערָא וצ טוג

 ,םותי ַא ןעוו

 ןיוש ךימ עיזַאטנַאפ ןייז ןיא רע טָאה .טַאקָאװדַא ןַא ןרעוו וצ ןכער ךיא

 ,עמערָא טקידיײיטרַאפ סָאװ ,ןטַאקָאודַא עטסערג יד ןופ םענייא סלַא ןעזעג

 -סעב יד ןופ םענייא סלַא ןעזעג ךימ טָאה רע .טייקיטכערעגמוא ןגעק טפמעק

 ,טדער רע ןעוו ןרעה ןפיול ןשטנעמ סָאװ רענדער עט

 ךימ רע טָאה ,רעביירש א ןרעוו וצ ןכער ךיא זַא ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה

 יװ טלעטשעגרָאפ ךיז ןוא רעביירש עטסערג יד ןופ םענייא סלַא ןעזעג ןיוש

 יא; ףגָאז ,ןכַאל ,ןענייוו ,ךיז ןקיווק ,ןעגנובײרשַאב עניימ ןענעייל ןשטנעמ

 סעלַא סָאד/, :טגָאז ןוא סָאד טרעה עטַאט ןיימ ןוא "!רעביירש עטוג ַא רע זיא

 | "!םיא ףיוא טנוזעג ַא ,ןוז ןיימ טביירש

 סָאװ ץוח ַא ,ןָאטעג ןוא טנַאלּפעג בָאה ךיא סָאװ ןלעפעג םיא זיא סעלַא

 בָאה ךיא סָאװ ,עטבילעג יד ןלעפעג טשינ זיא םיא .טבילרַאפ ךיז בָאה ךיא

 .עביל ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה רע .ןבילקעגסיוא

 ןבָאה ןרעטלע זַא ,סעלַא ןופ רעכעה זיא עביל זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 .עביל ןופ עגַארפ רעד ןיא ןשימוצניײרַא ךיז טכער ןייק טשינ

 טשינ ןבָאה ןשטנעמ עגנוי זַא ,דנילב זיא עביל זַא ,טגָאזעג טָאה רע
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 ןרעוו ייז .גנורַאפרעד ןייק טשינ ןבָאה ייז ,עביל וצ טמוק סע ןעוו ,לכש ןייק

 טכעלש  ַא ןוא ןגיוא ענייש ןבָאה ןעק ןעמ .ןגיוא ענייש רָאּפ ַא ןופ טריפרַאפ
 ,ץרַאה

 ןופ ןגיוא יד ךרוד ,ןדייר ןשטנעמ ַא ןופ ןגיוא יד זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא
 ,קיגנייװעניא ךיז טוט סע סָאװ ןעמ טעז ןשטנעמ ַא

 טלָאװעג טשינ םיא בָאה ךיא .טַאהעג ביל קרַאטש ןטַאט ןיימ בָאה ךיא

 ןעמַאמ ןיימ טימ .םעד וצ גנומיטשוצ ןייז ןגירק טלָאװעג בָאה ךיא .ןָאט ייוו

 .ךודיש םעד ןגעק ןעוועג זיא יז .ןטייקירעװש ןייק טַאהעג טשינ ךיא בָאה

 ןיילַא ךימ טעוװ טייצ יד זַא ,טגָאזעג טָאה יז ,טשינ יז טָאה טפמעקעג רעבָא

 ןיב ךיא זַא ןטלַאהעג טָאה יז ,גנוניימ ןיימ ןרעדנע לע ךיא .ןלייהסיוא

 עטַאט ןיימ .סיוא לענש ךיז ןביל ןוא לענש ךיז ןבילרַאפ סָאװ ןשטנעמ יד ןופ

 .ןגייצרעביא טלָאװעג ךימ טָאה רע ,רימ טימ ףמַאק ַא טריפעג רעבָא טָאה

 -עג ךודיש ַא לָאמַא רימ טימ טָאה רע זַא ,ןפרָאװעגרָאפ םיא בָאה ךיא

 -ַאב זיא רע זַא ,ןבעגעגוצ טָאה רע .ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא רעדייא ןָאט

 ,הלווע ןַא ןעגנַאג

 תולכ ייווצ עניימ

 .תולכ יװצ בָאה ךיא זַא ,רימ ןגעוו ןדייר ןעמ טגעלפ לטעטש ןיא

 ,הרש ענייא ןוא ,עביל ַא טליּפשעג בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,לזייד ,ענייא

 טָאה עטַאט ןיימ ןעמעוװ טימ ,לגניצ ןרעטנוא טדער עכלעוו ,סדמלמ לארשי

 .ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא רעדייא ךָאנ טנכדשרַאפ ךימ

 םעד ןגעוו טדערעג טשינ ,םייה רעד ןיא ,זדנוא ייב לָאמניײק טָאה ןעמ

 עג ןריובעג ןיב ךיא רעדייא ןָאטעג רימ טימ טָאה עטַאט ןיימ סָאװ ךודיש

 ךס ַא טָאה ןעמ רעבָא .ןדייר וצ םעד ןגעוו ןטָאברַאפ טָאה עטַאט ןיימ .ןרָאוװו

 -עג טָאה ןעמ .עביל ַא ליּפש ךיא רעכלעוו טימ ,לדיימ םעד ןגעוו טדערעג

 ךָאנ ,גולק ,טעדליבעג ,ןייש זיא יז זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .סטוג ךיוא טדער

 .רימ רַאפ טשינ

 טָאה עטַאט ןיימ ױזַא יו ןטייהלצנייא יד ןסיוו וצ קירעגיינ ןיב ךיא

 רעבָא בָאה ךיא .ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא רעדייא ןָאטעג ךודיש ַא רימ טימ

 טנָאמרעד סעפע טָאה ןעמ זַא .םעד ןגעוו םיא טימ ןדייר וצ טַאהעג ארומ

 .סעכ ןיא ןרָאװעג רע זיא ,םעד ןגעוו

 ןרעװ לעװ ךיא ױזַא יו טרעדלישעג םיא בָאה ךיא ןעוו ,רעבָא לָאמנייא

 ןיא דיל ַא טקישעג ןיוש וליפַא בָאה ךיא זַא טלייצרעד םיא ןוא רעביירש ַא

 ןביירש ןסייהעג רימ ןוא טקישעגקירוצ רימ סע טָאה ןעמ ןוא עיצקַאדער

 ךיא ױזַא יו הׂשעמ יד ןלייצרעד ריד לעװ ךיא, ,טגָאזעג רע טָאה ,רעטייוו
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןעוו ,ןביירש וצ סָאװ ןבָאה טסלָאז וד ידכ ,ןָאטעג ךודיש ַא ריד טימ בָאה

 ."רעביירש ַא ןרעו טסעװ וד

 ןבעגרעביא ָאד ליוו ךיא ןוא עטכישעג עגנַאל א טלייצרעד רימ טָאה רע

 ;:חומ ןיימ ןיא טצירקעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,ןופרעד לייט םעד

 'עג זיא זיוה רעזדנוא ןבעל .ירפרעדניא קיטיירפ ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןיא טצעזעגניירַא ךיז טָאה עטַאט רעד .דרעפ רעזדנוא טנַאּפשעגניײא ןענַאטשי

 :טגערפעג ןוא דמלמ לארשי ןכש רעזדנוא ןעמוקעגוצ זיא ,ןרָאפ וצ עלעגעוו

 דַיי ַא טרָאפ ּוװ, :טרעפטנעעג עטַאט ןיימ םיא טָאה *?לאומש ,וטסרָאפ ּווו;

 וד בא; :טגָאזעג לארשי טָאה ,"אמתסמ ,ןיבר רעצינלימ םוצ ?קיטיירפ

 :טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה ."ריד טימ ךיא רָאפ ,טונימ רָאּפ א ןטרַאװוצ טסעוװ

 *?םידימלת יד ןזָאלרעביא ריא טעװ ןעמעוו ףיוא ןוא ?טרָאפ ריא טסייה סָאװ,;

 ןוא קעװַא רָאפ ךיא סָאװ ןייז היחמ ךיז ןלעוו םידימלת יד; :טגָאזעג רע טָאה

 ךיז ןסע וצ חוכ ןייק טשינ ןיוש בָאה ךיא .ןעקנעב טשינ ייז ךָאנ לעװ ךיא

 ,טימ ךייא םענ ךיא ,טוג,; :טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה ,"ייז טימ ץרַאה סָאד

 ןרַאפנײרַא הלילח ןעק ךיא .קיטיירפ זיא סע .גנַאל-וצ טשינ ךיז טמַאז רעבָא

 רָאּפ ַא יו רעמ ןרעיודעג טשינ טעװ סע; :טגָאזעג רע טָאה ."ןיירַא תבש ןיא

 ,"תילט ןוא עציפישז ,למיירטש ןיימ זיולב םענ ךיא .טונימ

 "עג זיא ןעמ ןוא ןעמוקעג דמלמ לארשי ןיוש זיא טונימ רָאּפ ַא ןיא

 ,ןרָאפ

 סע זיא .עצינלימ ןייק געו םעד טסּוװעג ןיילַא ןיוש טָאה לדרעפ סָאד

 .טסעומשעג ןוא ןסעזעג ןענעז דמלמ לארשי ןוא עטַאט ןיימ ןוא ןפָאלעג

 טָאה ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ קידנרָאפיײברַאפ ,טָאטש ןֹופ קידנרָאפסױרַא

 ."טקעמש'ס .טפול ערעיײט ַא רַאפ סָאװ ,יַא; :ןפורעגסיוא דמלמ לארשי

 ,ץרַאה ןיימ , :טגָאזעג ןוא ץרַאה םייב ןעמונעגנָא ךיז טָאה דמלמ לארשי

 עניימ ןעגנול יד ןוא .טציא ךיז טקיווקרעד ,ףיוא ןסע םידימלת עניימ סָאװ

 ."היחמ ךיז ןענעז

 "!טוג זיא'ס, :טגָאזעג ןוא טסוהעגסיוא ךיז טָאה רע

 ,טוג רע טליפ ,ןיבר םוצ טרָאפ רע ןעוו זַא ,טגָאזעג םיא טָאה עטַאט ןיימ

 עטכער יד טעז ריא; :טגָאזעג ןוא טנַאה עטכער ןייז טגייצעג םיא טָאה רע

 םירעוּפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןשטַאּפ ןופ ייוו ךעלקערש טוט יז ,עניימ טנַאה

 ערעטיב יד ,יִא ,סיורג זיא ץנערוקנָאק יד .זיירּפ ןופ רעטנורַא זָאל ךיא ןעוו

 *!הסנרּפי

 ךיא זַא לייוו ,הסנרּפ ןגעוו טשינ רימ טנַָאמרעד, :דמלמ לארשי טגָאז

 ןדייר רעסעב רימָאל .ץרַאה ךַאװש ןיימ ףיוא רעיוז רימ טרעוװ ,ןופרעד טכַארמ

 ,"טלעוו רענעי ןגעוו ןדייר רימָאל ,ןכַאז עכעליירפ ןגעוו
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 ד לט פ ס ע טָאג אנ ח

 טלעוװו רענעי ןגעוו ןדייר

 רַאפ רעסעב טלעוװ רענעי ףיוא זיא יצ טסייוו רע, :עטַאט ןיימ טגָאז
 ,"ךיא יװ ןשטנעמ עכלעזַא

 ענעי ,טייקיניילק ַא ,רעסעב טרָאד זיא יאדווא, :דמלמ לארשי טגָאז
 "!למיה ןיא !טלעוו

 טרָאד לָאמַא טנעז ריא ?למיה ןגעוו ריא טסייוו סָאװ; :עטַאט ןיימ טגָאז
 "?ןעוװעג

 ןענעז רימ רעדייא ןעוועג טרָאד רימ ןענעז יאדווא; ;דמלמ לארשי טגָאז
 רימ ןבָאה זָאנ ןיא לענש ַא ןבעגעג זדנוא טָאה ךאלמ ַא רָאנ ,ןרָאװעג ןריובעג
 ."פיל רעד ייב לבירג ַא ךָאד רימ ןבָאה רַאפרעד .ןסעגרַאפ סעלַא

 ,"טרָאד ןופ טשינרָאג ךָאד ריא טקנעדעג זיא; :עטַאט ןיימ טגָאז
 דיא טרָאד זַא ,ןייז רעשמ ךיז ןענעק רימ רעבָא; :דמלמ לארׂשי טגָאז

 ןטיול ןייז ױזַא זומ סָאד .ךייר טרָאד רע זיא םערָא ָאד זיא רענייא ביוא .טוג
 .עיצקעטָארּפ טרָאד טָאה דיסח ַא זַא ךיא ביילג םעד ץוח ַא .רׂשוי ןוא לכש
 ,לשמל טגָאז רע ןוא זיא רע רעװ םיא טגערפ ןעמ ןוא דִיי ַא ןיירַא טמוק סע
 רענייא ןעוו .ןלַאפ טשינ ןיוש םיא ןעמ טזָאל ,"דיסח רעצינלימ ַא ןיב ךיא;
 ."רענעריולרַאפ ַא עקַאט רע זיא ,דיסח ןייק טשינ זיא

 ַא וצ ןעמוקעגוצ ןענעז יז זיב טדערעג ןוא טדערעג ױזַא ןבָאה יז
 -שטערק יד ןיוש טנעקרעד סע .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה לדרעפ סָאד .עמשטערק
 .וצ לענש טפיול ןוא סנטייוו רעד ןופ עמ

 רענעביוהעג ַא ןיא עמשטערק ןיא ןיײרַא ןענעז לארשי ןוא עטַאט ןיימ
 ,ןטייווצ ןכָאנ לזעלג ןייא ןעקנורטעג ןבָאה ייז .גנומיטש

 ךיא .טוג זיא רימ , ,דמלמ לארשי ןעירׂשעג טָאה ,"םייחל ,לאומׂש 'ר;
 ."טעּפמיק ןיא ןגייל וצ געט יד ךיז טכיר נייוו ןיימ .עטַאט ַא רעוו

 טכיר בייוו ןיימ ,ןעירשעגסיוא עטַאט ןיימ טָאה *!ליֹוװ זיא רימ ןוא,
 ."דניק ןריובעג-טשרע ריא טימ טעּפמיק ןיא ןגיל וצ ךיז

 -סיוא דמלמ לארשי טָאה *!םינתוחמ ןרעוו ךָאד רימ ןענעק ױזַא ביוא;
 דוז ַא ןרעוו ןריובעג טעװ ריד ייב ביוא זַא ,ןכַאמּפָא רימָאל זיא ,ןעירשעג
 "!ךדשמ ךיז רימ ןענעז ,טרעקרַאפ רעדָא ,רעטכָאט ַא רימ ייב ןוא

 ,ןפורעגסיוא עטַאט ןיימ טָאה *!טכַאמענּפָא;

 .ןעירשעגסיוא דמלמ לארשי טָאה *!בוט לזמ,

 ךריובעג דמלמ לארׂשי ייב זיא ןיבר ןופ םיײהַא ןעמוקעג ןענעז ייז ןעוו
 ,ןריובעג ךימ טָאה עמַאמ ןיימ ןוא לדיימ ַא ןרָאװעג

 לארשי רעבָא .גייווש ַא ןכַאמ טלָאװעג ךודיש םעד ןגעוו טָאה עטַאט ןיימ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טָאה תירב ןיימ וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,טײרּפשרַאפ סעיינ יד טָאה דמלמ

 :ןעמַאמ ןיימ וצ טגָאזעג רע

 ןוז רענעריובעג-יינ רעייא .בוט לזמ רעטלּפָאט ַא טמוק ךייא ,עדיירפ,

 "!ןתח ַא ןיוש זיג

 ןדירפוצ ןעוועג טשינרָאג בוט לומ ןטלּפָאט םעד ןופ זיא עמַאמ ןיימ

 ,ןדייר וצ טמעשעג ךיז םעד ןגעוו טָאה עטַאט ןיימ

 :טגָאזעג רע טָאה ,עטכישעג יד טלייצרעד רימ טָאה עטַאט ןיימ ןעוו

 סלַא טסעװ וד ןוא ןעועג זיא סע יװ ױזַא עטכישעג ריד לייצרעד ךיא,

 "!רעביירש ַא סעּפע ךָאד טסיב ,טסנעק וד יו ױזַא ןצוּפַאב ןיוש סָאד רעביירש

 סע בָאה ךיא יו טנעיילעג סָאד ןוא טבעלעג טלָאװ עטַאט ןיימ ןעוו

 בָאה ,ביולג ךיא יוװ ,לייוו ,ןדירפוצ ןעוועג טשינ רע טלָאװ ,ןבעגעגרעביא

 ןעוועג טשינ זיא רע .ןסעגרַאפ טושּפ בָאה ךיא ,ןזָאלעגסיױוא ןכַאז ךס ַא ךיא

 .ךימ ןופ רעסעב טנעקעג רע טָאה השעמ ַא ןלייצרעד רעבָא ,רעביירש ןייק

 רעדורב ןכייר ןייז ןוא ןטַאט ןיימ ןשיווצ גירק רעד

 רעדורב ןרעטלע ןייז ןגעק גירק ןקיבײא ןַא טריפעג טָאה עטַאט ןיימ !

 ןעוו .עילימַאפ רעד ןיא רׂשוע רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,םהרבא

 םיא טָאה עטַאט ןיימ .טגירקעצ ךיז ייז ןבָאה ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז יז

 -ַאפ עצנַאג יד זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה םהרבא רעטעפ רעד .ריזח ןפורעג

 עטַאט ןיימ .טשינ םיא טניגרַאפ ןעמ .ךייר זיא רע לייוו ,םיא טסַאה עילימ

 .רעדורב רערעטלע רעד זיא רע לייוו ,ןדיירסיוא ןזָאלעג דימת םיא טָאה

 :טגָאזעג םיא עטַאט רעד טָאה ,טקידנעעג טָאה רעטעפ רעד יו םעדכָאנ רעבָא

 רענייפ זיא עילימַאפ רעזדנוא ןופ רענייא רעדעי ,טכערעג טשינ טסיב וד;

 ןָא זייוודניק ןופ טסיב וד ,ץרַאה ןרענייטש ַא טסָאה .ריד ןופ רעסעב ןוא

 ,"רךיזח ַא ןברַאטש טסעוװ וד ןוא ,ריזח ַא ,רעגרַאק ַא ןעוועג

 ףרַאש יו טרעהעג ןבָאה ייז ןעוו ןלָאװקעג דימת ןבָאה םיבורק עניימ

 ,ןגָאז טלָאװעג ךיוא סָאד ןטלָאװ ייז .רעדורב ןכייר ןייז וצ טדער עטַאט ןיימ

 ײז ןלעװ רעמָאט טַאהעג ארומ ןבָאה ןוא םע ר ָא ןעװעג ןענעז ייז רעבָא

 ,ךייר ןעװעג טשינ זיא עטַאט ןיימ .הבוט ַא ךָאנ םיא וצ ןעמוקנָא ןפרַאד

 ,םיא ןופ תובוט ןייק טפרַאדעג טשינ ןוא ,הסנרּפ טַאהעג טָאה רע רעבָא

 רענייק זַא ,ןגָאז ןוא ,םהרבא ,ןוז ןייז ןקידייטרַאפ טגעלפ עדייז ןיימ

 עסיורג ַא טָאה רע .ןבעג טשינ רע ןעק רשפא ,טלעג ןייז טלייצעג טשינ טָאה

 ,ןבַאגסיױא ךס ַא טָאה רֹע ,עילימַאפ

 ענייז ןפלעה רעסעב ןוא טנוה ןסיורג םעד ןעװעדָאה טשינ רע לָאז --
 .ןרעלקרעד עטַאט ןיימ טגעלפ --- ,רעטסעוװש עמערָא
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 דל 9 פ ס לט ָאג אנה

 טשינ רָאג עדייז ןיימ טָאה טנוה ןגעוו טנעמוגרַא סנטַאט ןיימ ןגעק
 טָאה םהרבא ןוז ןייז סָאװ ןלעפעג טשינ קרַאטש ךיוא זיא םיא .ןגָאז טנעקעג
 וצ ,עלעדנוז ,רימ גָאז, :טגערפעג לָאמַא עקַאט םיא טָאה רע .בלכ ןסיורג ַא
 וד ?ריד וצ ןײגוצנײרַא ןבָאה ארומ ןלָאז ןדִיי זַא ,טנוה ַא וטספרַאד סָאװ
 רעטעפ ןיימ "?טנוה ַא ריד וצ טמוק יװ ?טנוה ַא ןעזעג ןטַאט ןייד ייב טסָאה
 ןטרָאג ַא טימ ,ףיה ַא טָאה רע יװ ױזַא זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה םהרבא
 ,טנוה ַא ןבָאה וצרעד ןעמ זומ ,דרעפ טימ ,רעניד טימ

 ךיז ןעק דִיי ַא ױזַא יװ טיײטשרַאפ רע זַא ,טגָאזעג ןַאד טָאה עדייז ןיימ

 ױזַא יו רעבָא ,רעניד וצ ,עקשטירב ַא וצ ,דרעפ וצ ,ןטרָאג ַא וצ ןעניווװעגוצ

 .,טשינ רע טייטשרַאפ ,טנוה ַא ןגָארטרַאפ ןעק רע

 ןרעװ גירק ןדעי ךָאנ םהרבא רעטעפ םעד טימ טגעלפ עטַאט ןיימ

 -רב ַא ,תירב ַא ,החמש ַא ןעמוקעג זיא סע זיב ,טייצ רעגנַאל ַא רַאפ זגורב

 וצ ןעמוק טגעלפ םהרבא רעטעפ רעד .עילימַאפ רעד ןיא הנותח ַא ,הווצמ
 רענַאיזרעּפ ַא ןיא ןוא ץלעּפ םענעּפָאש ַא ןיא עילימַאפ רעד ןופ החמש רעד

 טָאה החמש רעד ךָאנ ןטעבעגרעביא םיא טימ ךיז טָאה עטַאט רעד .לטיה

 .רעטסעוװש עמערָא יד רַאפ ןענָארק רַאּפ ַא ןזָאלעגרעביא םהרבא רעטעפ רעד
 רעדיוו םיא טימ ךיז טָאה רע ןוא קיניײװ זיא'ס זַא ,טקנעדעג טָאה עטַאט ןיימ
 ,טגירקעצ

 רעדירב ייווצ יד ןבָאה ,רעטסעוװש ַא רערעייז ןופ תירב ַא ייב ,לָאמנייא
 זיב ,טייצ עגנַאל ַא ןטלַאהעגנָא טָאה גירק רעד ןוא טגירקעצ קרַאטש ךיז

 ,הניד ,רעטכָאט עטסטלע ןייז טכַאמעג הנותח טָאה םהרבא רעטעפ ןיימ

 הנותח רעד ףיוא טרָאפ ןעמ

 ןיימ ןופ הנותח רעד וצ ןרָאפעג ןענעז החּפשמ ןיימ ןופ רעדילגטימ עלַא

 רעד זַא ,טסווװעג ןבָאה עמערָא יד .עצינלימ ןיא ,רעטכָאט סמהרבא רעטעפ

 ץוח ַא .קישטימס ַא טימ ךָאנ תואצוה יד רַאפ ןבעגקירוצ ייז טעװ רעטעפ

 ןטימ טריצלָאטש ,םיא ןגעק טדערעג דימת ןבָאה ייז שטָאכ ,עלַא ןבָאה םעד

 ןעמירַאב םיא טימ ךיז ןענעק ייז סָאװ ,ריבג ַא זיא רע סָאװ ,םהרבא רעטעפ

 .ןצרַאה ןפיוא טכעלש זיא ייז ןעוו ,ןטלעש םיא ןענעק ןוא

 עדייז ןיימ ןוא ,לרעטסעווש ַא ,ךעלרעדירב יירד עניימ ,עטַאט ןיימ ,ךיא

 ןיא ןעוועג זיא סע .עלעגעוו-ןוא-דרעפ סנטַאט ןיימ ןיא ןעמַאזוצ ןרָאפעג ןנעז

 טימ ,ןצלעּפ ןיא טלקיוועגנייא ןעוועג עלַא ןענעז רימ .גָאט-רעטניוו ןטלַאק ַא

 עדייז ןיימ ,טפייפעג טָאה טניו רעד .ןרעיוא יד רעביא ךעלעטיה-רעטניוו

 טָאה עטַאט ןיימ .טניוו ןפיוא טפייפ רע זַא ,ןזייוו וצ ןוגינ ַא טמורבעג טָאה

 ןעמעלַא ךָאנ .גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןעוועג זיא ןוא ןפלָאהעגרעטנוא םיא
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 ,זגורב םיא טימ זיא רע ,תמא .הנותח ַא ףיוא רעדורב ןייז וצ ךָאד רע טרָאפ

 רעד סעּפע םיא טגָאז רעמָאט .ןדייז ןיימ ,ןטַאט ןייז ךיז טימ טריפ רע רעבָא

 ךיז טימ טָאה רע .םיהַא קירוצ טרָאפ ןוא ןדייז םעד רע טמענ ,םהרבא רעטעפ

 דלַאב ךיז טעװ םהרבא רעדורב ןייז זַא ,טסייוו רע רעבָא .ןוכשמ ןטוג ַא

 הנותח רעד ייב ךָאנ טרפב ןוא רעביא דלַאב דימת ךיז טעב רע .ןטעברעביא

 זיא רע .ןעמַאמ רעייז ךָאנ טסייה סָאװ ,הניד ,רעטכָאט רעטסטלע ןייז ןופ

 םיא טימ ךיז טעװ רע .דניז ענייז עלַא רעדורב ןייז ןבעגרַאפ וצ טיירג טציא

 ,ןעמַאמ ןייא ןוא ןטַאט ןייא ןופ עדייב ךָאד ןענעז ייז .ןשוקעצ ןוא ןּפַאכמורַא

 ,םימותי ןעוועג ייז ןענעז עדייב

 :תולעמ סמהרבא רעטעפ ןיימ ןגעוו ןדייר ןָא טבייה עטַאט ןיימ ןוא

 .ךָאד טיג רע רעבָא, ,עטַאט ןיימ טגָאז ,"ריזח ַא ,רעגרַאק ַא עקַאט זיא רע;

 טּפעלש ןעמ רעבָא ,ןעלדיז רעירפ םיא זומ ןעמ ,ןעגניד םיא טימ ךיז זומ ןעמ

 ,םיא לדיז ךיא יװ ױזַא טלדיז ןעמ ןעוו רעדורב ןרעדנַא ןַא .סױרַא םיא ייב

 טרעה ,רעבָא רע .זגורב קיביײא רימ טימ ןעוועג ןוא טקידײלַאב ךיז רע טלָאװ

 טלָאװ ,רע יו ריבג ַאזַא ,רערעדנַא ןַא .רעביא ךיז טעב ןוא זגורב טרעוו ,סיוא

 רע ףגָאז טשינ סָאד ןעמ ןעק םיא ףיוא ,עילימַאפ רעד טימ טמעשעג ךיז

 -עג טלָאװ רע ,גונעג טשינ טיג רע ;החּפשמ ןייז ןופ החמש רדעי וצ טמוק

 רעבָא ןײרַא דרע רעד ןיא ןעמענטימ טשינ סע טעװ רע ,רעמ ןבעג טגעמ

 ןייז רע לָאז ,דניק טשרע ןייז הנותח טכַאמ רע .לחומ םיא ךיא ןיב טציא

 "!לרַאטש ןוא טנוזעג
 רע סָאװ ,ןדירפוצ קרַאטש זיא רע .רעכעה ןעגניז ןָא טבייה עדייז ןיימ

 טשינ סָאד זיא רע .םהרבא ןוז ןייז ןגעוו טרָאװ טוג ַא ןגָאז ןטַאט ןיימ טרעה

 .ןרעה וצ טניווװעג
 טשינ רַאפרעד ןוא טניוו ןוא יינש ןטימ ףמַאק ַא טריפעג טָאה דרעפ סָאד

 ,ןעמוקעגנָא ,טנװָא ןיא טעּפש ,ענעריורפרַאפ ,ןענעז רימ .ןפיול ךיג טנעקעג

 ,הּפוח רעד רַאפ ןעגנוטיײרַאברָאפ טכַאמעג ןיוש טָאה ןעמ ןעוו

 ףַארג רעצינלימ רעד

 ןוא ףַאלעג רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא סע .לַאז-הּפוח ןיא ןײרַא ןענעז רימ

 ?!טמוק ףַארג רעצינלימ רעד ,טמוק ףַארג רעד, :ןעיירשעג טימ למוט

 -כרוד זיא ,עציּפושז ןוא למיירטש ןיא ןָאטעגנָא ,םהרבא רעטעפ רעד

 "!ףַארג רעד !ףַארג רעד; :ןעירשעג ןוא ןפָאלעג

 ּפעלש ַא םיא טָאה ,םהרבא רעטעפ םעד ןפָאלעגכָאנ זיא עטַאט ןיימ

 "רַאפ ַא זיא רע ,ָאד זיא עטַאט ןייד ,םהרבא, :קידנגָאז ,לברַא םייב ןָאטעג

 "!רענעריורפ
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 ױד לע פ ס ע טָאג אג ח

 ,טרעפטנעעג טשינרָאג ןוא טרעהעג טשינרָאג טָאה םהרבא רעטעפ רעד
 "!ףַארג רעד !ףַארג רעד !דובכ ַאזַא; :קידנעיירש ןפָאלעג רעטייוו רָאנ

 ךיז טריסערעטניא רענייק --- ןפורעגסיוא עטַאט ןיימ טָאה --- !ױזַא ---
 ײױשמ ַא יו םורַא טפיול רע .ףַארג טימ ןעמונרַאפ זיא ןעמ ,זדנוא טימ טשינ
 רימ .ףַארג ןטימ ןטלַאה ךיז רע לָאז .םיא וצ טמוק ףַארג רעד לייוו ,רענעג
 !םײיהַא ,םייהַא קירוצ ןיוש ןרָאפ

 :טריטסעטָארּפ טָאה עמַאמ ןיימ

 ?ייז וטסּפעלש ּוװ ,ןריורפרַאפ ,קירעגנוה ןענעז רעדניק יד ---

 ןיימ ,עלעגעוו ןייז ףיוא טצעזעגפיורַא ןעמעלַא זדנוא טָאה עטַאט ןיימ

 טשינ ךיז יז טָאה ןטַאט ןיימ ןופ לעפַאב ןגעק ,ןײגכָאנ טזומעג טָאה עמַאמ
 ןיימ ןעוועג זיא טגלָאפעג טשינ טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד .ןלעטׂש טנעקעג
 לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג טָאה רע .הנותח רעד ףיוא ןבילבעג זיא רע .עדייז

 ,טגלָאפעג טשינ םיא טָאה עטַאט ןיימ רעבָא ,ןרָאפקעװַא טשינ

 -עג טשינ ךיז ,עילָאװַאּפ רעבָא ,ןייג ןביױהעגנָא טָאה דרעפ רעזדנוא
 ַא ןופ ןפיױלוצקעװַא קשח ןייק טַאהעג טשינ ךעלנײשרַאװ טָאה סע .טלייא
 | ,הנותח

 -עג טָאה ןעמ .ףַארג ןרַאפ ?טַאװיװ, :ןעיירשעג יד טרעהעג טָאה ןעמ

 .עילָאװַאּפ ןעגנַאגעג זיא לדרעפ סָאד .קיזומ ןופ ןליּפש סָאד טרעה

 טשינ זיא סע --- ןטעבעג עמַאמ יד טָאה -- ,ןרעקמוא ךיז רימָאל ---
 זיב שטָאכ ןייז טרָאד רימָאל .הנותח ַא סרעדורב ַא ןופ ןפיױלטנַא וצ ןייש
 ,הּפוח רעד ךָאנ

 --- ןפורעגסיוא עטַאט ןיימ טָאה -- !ץלָאטש ןייק טשינ טסָאה וד ---
 רבד ַא ,גנוי רעבָארג ַא זיא רע ףַארג ַא יצ ,עטַאט ַא ,רעקיטכיוו זיא סָאװ
 | !רחא

 -עגנָא ןבָאה רימ ןוא לדרעפ סָאד ןָאטעג ביירט ַא טָאה עטַאט ןיימ ןוא
 .קיזומ-הּפוח ןופ טײלגַאב ,לענש ןרָאפ ןביוה

 ,ןכַאװ רָאּפ ַא רַאפ םהרבא רעטעפ ןיימ ייב ןבילבעג ןַאד זיא עדייז רעד

 וצ ןעמוקעג ,ירפ רעד ןיא זיא ןוא ןעמוקעגמײהַא זיא עדייז ןיימ ןעוו

 טלייאעג ךיז עטַאט ןיימ טָאה ,לָאמ עלַא יװ ,ךלימ-רעסַאװ ןעקנירט זדנוא

 | .טקרעמַאב טׂשינ םיא ןוא דירַאי ןפיוא ןרָאפ וצ

 טעװ דירַאי רעד --- טגָאזעג עדייז רעד טָאה --- ?וטספױלטנַא סָאװ ---
 ,הנותח רערעייט רעד ןופ סורג ַא ןבעגּפָא ריד רימָאל .ןפיולטנַא טשינ

 !ףַארג ןפיוא ףייפ ךיא --- טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה --- !ףַארג םענופ ---

 -עלַא טסָאה --- עדייז רעד טגָאז -- ?סָאװ זיא ףַארג רעד זַא ןוא ---
 !דובכ ַאזַא ,תחנ ַאזַא ,גנולדנַאה ןייד טימ טמעשרַאפ ןעמ
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 סיוא טיירש -- !טימעסיטנַא םעד ,ףַארג ןטימ ךיוא ךיז טסיירפ וד ---

 עגושמ זיא רעדורב ןיימ יו ןקוק טנעקעג טשינ בָאה ךיא --- .עטַאט ןיימ

 ןפָאלעגמורַא זיא רע .םיא וצ ןעמוקעג זיא ףַארג רעד סָאװ ,דיירפ ןופ ןרָאװעג

 !עפ !ףַארג רעד ,ףַארג רעד :רענעגושמ ַא יו

 שטָאכ -- עדייז רעד טגָאז -- !ףַארג םעד דרע רעד ןיא בָאה ךיא ---

 רע .הנותח ַא ףױא ןדִיי ַא וצ טמוק ףַארג ַא ןעוו עדנַאש ןייק טשינ זיא'ס

 סרענישזור םעד ךָאד זיא יבר רעצינלימ רעד רעבָא .ןעמעלַא וצ טשינ טמוק

 ,הּפוח סלקינייא ןיימ וצ ןעמוקעג זיא יבר רעצינלימ רעד ןוא ,לקינייא ןַא

 ןיימ טָאה --- !הּפוח רעד ייב ןעוועג זיא יבר רעצינלימ רעד !סָאװ ---

 .טגערפעג עטַאט
 ףיוא טָאה ןעמ --- ,עדייז רעד טרעלקרעד --- ,ןעמוקעג זיא רע ,ָאי ---

 יבר רעד זיב טרַאװעגוצ טָאה ףַארג רעד .ןעמוקעג זיא רע ןוא טרַאװעג םיא

 ןעמ ןוא טנעה יד ןבעגעג ךיז ןבָאה ןיבר ןטימ ףַארג רעד .ןעמוקעגנָא זיא

 .הּפוח יד טלעטשעג טָאה

 ,טכערעג רע זיא -- ,ןפורעגסיוא עטַאט ןיימ טָאה --- ,ױזַא ביוא ||

 ןעק תחנ ַאזַא ןופ ,הּפוח סרעטכָאט ןייז וצ ןעמוקעג זיא יבר רעצינלימ רעד

 ןפָאלעגמורַא זיא רע סָאװ רעדנּוװ ןייק טשינ .ןעניז ןופ ּפָארַא דיירפ ןופ ןעמ

 .רענעגושמ ַא יוװ
 טָאה עטַאט ןיימ סָאװ ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד

 ,טכערעג ןעוועג זיא םהרבא רעטעפ רעד זַא ,ןבעגעגוצ

 ןופ ןוא רעדורב ןכייר ןייז טימ ןטעבעגרעביא לענש ןַאד ךיז טָאה רע

 רעטעפ ןיימ םיא טָאה ,ןעלדיז טלָאװעג םיא טָאה עטַאט ןיימ ןעוו ,ןָא ןַאד

 ןיימ ןוא ,"הּפוח סרעטכָאט ןיימ ןופ ןפָאלטנַא ךָאד טסיב וד, :טקַאהעגרעביא

 .ןרָאװעג ןגיושטנַא זיא עטַאט

 הרש עמומ ןיימ

 טימ ןעמַאזוצ ,זיא עכלעוו ,הרׂש רעטסעווש ַא טַאהעג טָאה עטַאט ןיימ

 ןעמ .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ יװ זיא ןוא עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא ,ןַאמ ריא

 סנטַאט ןיימ ןעוועג זיא הרש עמומ יד .טרעהעג טשינ גנַאלנרָאי ריא ןופ טָאה

 ,רעטסעוװש יירד ךָאנ טַאהעג טָאה רע .ןעמַאמ ןייא ןופ רעטסעװש עקיצנייא

 ןַא טַאהעג ייז ןבָאה עמַאמ ַא .ןטַאט ןייא ןופ זיולב ןעוועג ןענעז ענעי רעבָא

 | .ערעדנַא
 יז זַא ,הרש עמומ רעד ןגעוו ןדייר ךס ַא טרעהעג דניק סלַא בָאה ךיא

 -עג זיא יז רעבָא ,ןעמַאמ ריא ןיא ןטָארעג ,גולק ןוא טוג ,ןייש ןעוועג זיא

 ןגירק ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,עקשיפ ,ןַאמ ריא .טַארייהרַאפ ךעלקילגמוא ןעוו
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 ד לצ פ ס עטָאג אנהח

 ריא טימ זיא רע זיב טרעהעגפיוא טשינ ןוא הנותח רעד ךָאנ ךיילג ריא טימ
 .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא

 עגושמ ןעוועג זיא רע זַא ,ןלייצרעד עקשיפ רעטעפ םעד ןגעוו טגעלפ ןעמ
 ןײטשּפָא טנעקעג רע טָאה הרשע הנומש ןלעטשקעװַא ךיז טגעלפ רע .םורפ
 רַאפ יזא רענייק .ןעלקָאש ךיז ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןטלַאה ,טייצ העֹׂש ַא
 -דיז טגעלפ רע .טרסומעג רע טָאה םענייא ןדעי .םורפ גונעג ןעוועג טשינ םיא
 ךס ַא ןבעגקעװַא ןעמ ףרַאד טָאג רַאפ, .לענש ןענעװַאד סָאװ ןשטנעמ ןעל
 ןטיג םיא טימ ךיז טלָאװעג טָאה הרש עמומ ןיימ .ןעירשעג רע טָאה ,"טייצ
 טָאה ןעמ זַא ,טגָאזעג טָאה עקשיפ רעטעפ רעד רעבָא .הנותח רעד ךָאנ דלַאב
 .ןעשטומ ךיז ןזומ ןדִיי ,ןעשטומ ךיז ןוא ןדייל ףרַאד ןעמ ,ןלַאפרַאפ זיא הנותח

 ןייק טקישעגקעװַא ןוא תואצוה ףיױא ןבעגעג ייז טָאה עילימַאפ ןיימ
 .טייל ַא רַאפ ןכַאמ םיא טעוװ עקירעמַא זַא ,טפָאהעג טָאה ןעמ .עקירעמַא
 רע טעװ טרָאד .גנַאל ױזַא הרשע הנומש ןייטש ןנעק טשינ רע טעװ טרָאד
 תרש עמומ רעד ןופ ןוא םיא ןופ גנַאלנרָאי טָאה ןעמ רעבָא .ןרעדנע ךיז
 ,טיױט רַאפ ןטלַאהעג ייז טָאה ןעמ ןוא טרעהעג טשינ

 טסַאג רענַאקירעמַא ןַא

 -עג זיא ,ליכׂשמ ַא ןוא רעטלַאהכוב רענזעוועג ַא ,סילאוש בקעי םייח
 - ,לטעטש ןיא ךוזַאב א ףיוא עקירעמַא ןופ ןעמוק

 ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,ערעדנַא עלַא יו שרעדנַא ןעזעגסיוא טָאה רע
 -ניפ יד ףיוא ןעגניר ענעטנעמיד ןייק ןגָארטעג טשינ טָאה רע .עקירעמַא ןופ
 סע .טסורב רעד ףיוא טייק ענעדלָאג ןייק ןגָארטעג טשינ ךיוא טָאה רע .רעג

 ,ןלירב ענעדלָאג רָאּפ ַא ןטירעג זיולב זָאנ ןייז ףיוא טָאה

 טשינ טָאה רע .רענַאקירעמַא ערעדנַא יד יו שרעדנַא טדערעג טָאה רע
 ןיא ןוא טושּפ טדערעג טָאה רע ."טיַארלָא; יו רעטרעװ עכלעזַא טצונעג
 ךופ קירוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,סעיינ יד לענׂש ןגָארטעצ ךיז טָאה לטעטש
 ,רענגיל ןייק טשינ ןוא רעמירַאב ןייק טשינ זיא סָאװ ,רענייא עקירעמַא

 רעד טָא ןעו זַא ,גנוׂשַארעביא סנטַאט ןיימ רָאפ ךיז טלעטש טנייה
 ַא טכַארבעג טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןוא זדנוא ֹוצ ןעמוקעג זיא טסַאג רעבושח
 .הרש עמומ ןיימ ןופ סורג ןכעלנעזרעפ

 טָאה עטַאט ןיימ .ןסע ןכָאנ ,גָאטײב תבׂש ַא ןיא ןעמוקעגניירַא זיא רע
 ןעמונרַאפ ןעוועג זיא עמַאמ ןיימ .ןפָאלש ןגייל ךיז ןטימ ןיא ןטלַאהעג ןיוש
 בָאה ךיא ,לאומש ,תבׂש טוג, :טגָאזעג ןוא ןעמוקעגניײרַא רע זיא .ךיק ןיא
 ,"ןהרש רעטסעווש ןייד ןופ סורג ַא ריד רַאפ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טשינ טָאה רע .טרעדנּוװרַאפ טקוקעגנָא םיא עלייוו ַא טָאה עטַאט ןיימ

 .ןרעיוא ענייז טביילגעג

 -עגרעביא רע טָאה -- !הרׂש רעטסעװש ןיימ ןופ ?עקַאט ?סָאװ ---

 ,טגערפ

 ךופ -- טרזחעגרעביא טסַאג רענַאקירעמַא רעד טָאה --- ,ןהרׂש ןופ ---

 ,ןהרש ןייד
 .ךיק ןופ ןעמַאמ ןיימ ןפורעגניײרַא טָאה עטַאט ןיימ

 .טבעל הרש רעטסעווש ןיימ --- ןפורעגסיוא רע טָאה --- ,עדיירפ ---

 ךיוא ךיז בָאה ךיא .טצעזעגקעװַא ךיז ,ןפָאלעגנײרַא זיא עמַאמ ןיימ

 רענַאקירעמַא רעד סָאװ רעטרעוו יד ןעגנולשעג ןבָאה רימ ןוא ,טצעזעגקעווַא

 ,טלייצרעד טָאה

 טלייצרעד רענַאקירעמַא רעד טָאה --- ןרָאפעגקעװַא זיא רע רעדייא ---

 ןוא ,םיא ןופ טייוו טשינ טניֹוװ יז .םיא ייב ןעוועג הרש עמומ ןיימ זיא ---

 .רעטסעווש ןוא רעדירב עריא ןוא ןטַאט ריא וצ סורג ַא ןבעגוצּפָא ןטעבעג םיא

 -גַאגעג ריא זיא'ס לייוו ,ןרעה ןזָאלעג טשינ ךיז ןופ גנַאלנרָאי טָאה יז

 ,טגָאזעג רענַאקירעמַא רעד טָאה ,טכעלש רעייז ןעג

 ,טגערפעג עטַאט ןיימ טָאה --- ?טציא ןוא --

 טשינ ךיוא ךָאנ ריא זיא טציא זַא ,טרעלקרעד טָאה רענַאקירעמַא רעד

 .עלעקנַאי ,ןוז ריא בילוצ רעסעב ךס ַא ריא זיא סע רעבָא .טוג

 עלעקנַאי

 רע זיא ,עלעקנַאי ןוז ַא טָאה יז זַא ,טרעדלישעג טָאה רענַאקירעמַא רעד

 ןיא זיא עקשיפ עטַאט ןייז .דלַאװעג ַא סָאד זיא סע טָאה לּפעק ַא .רצוא ןַא

 ײגַאי זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה רע .םייה רעד ןיא יו רעמורפ ךָאנ עקירעמַא

 -עג רע טָאה .ןציז רע לָאז הביׂשי רעד ןיא רָאנ ,שילגנע ןענרעל לָאז עלעק

 ךיז ,טייהרעליטש ,הבנגב טָאה עלעקנַאי רעד רעבָא .ןגָאלשעג םיא ןוא ןעירש

 ןפלעהוצסיױרַא ןוא ןבעל וצ ףיוא טנידרַאפ ,רע טנרעל טציא ןוא ,טנרעלעג

 .ןיצידעמ טנרעל ןוא טעטיזרעווינוא ןיא רע טייג טכַאנײב ןוא ,ןעמַאמ רעד

 :ןפורעגסיוא ןוא גנורעטסײגַאב ןופ טלעטשעגסיוא ךיז טָאה עטַאט ןיימ

 "?סָאד זיא עלעקנַאי ַאזַא !ױזַא,

 טגיל ,עקשיפ ,עטַאט סעלעקנַאי זַא ,טלייצרעד רעטייוו טָאה טסַאג רעד

 תונעט טָאה ןוא ןעלדעּפ טשינ ליוו ןוא רעלדעּפ ַא זיא רע ,ליש ןיא רעביא

 ,דיגמ םענעגושמ ַא תבׂש עלַא טרעה ;םורפ טשינ זיא ןעמ סָאװ ןעמעלַא וצ

 ןבעג גנוטכַא רענעמ יד טסייה דיגמ רעד .עגושמ רעמ ךָאנ םיא טכַאמ סָאװ

 רע טגיל .סקישיילפ טימ סקיכלימ ןשימ טשינ ןלָאז רעבייוו יד זַא ,ךיק ןיא
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 ד לט פ ס ע טָאג אנ ח

 -וטש עלעקנַאי ןייז סָאװ ,טעװעדלַאװעג ,טלעש ןוא טיירש ןוא ךיק ןיא רעביא
 -הפירט; יז רע טפור .עמַאמ ןייז קידלוש זיא םעד ןיא זַא ,טיירש ןוא טריד
 | "!ןייב רענ

 סע .רעטגערעגפיוא ןַא לקנעב ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה עטַאט ןיימ
 סָאװ רעבָא .שטעּפ רָאּפ ַא ןבעג וצ ןעקׂשיפ םעד טליפ רע יװ ןעזעגסיוא טָאה
 | ?טייוו ױזַא זיא עקירעמַא זַא ,ןָאט ןעמ ןעק

 ןוא רעדירב ייווצ עריא ןגעוו טסַאג םעד טגערפעגסיוא טָאה עטַאט ןיימ
 ,ןעגנוביירטרעביא ןָא רעבָא ,סורג ןטוג ַא ןבעגעגּפָא טָאה רע .רעטסעוװש

 -רַא --- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,השמ ןַאמ ריא ןוא לדנייש עמומ יד ---
 יז רעבָא .טשינ יז ןכַאמ ןקילג ןייק .טעברַא ָאד זיא'ס ןעוו עדייב ןטעב
 .טוג ןייז ייז לָאמַא טעוװ סע ןוא ךרוד ןעמוק

 ןַא סלַא טציא טכַאמ רע זַא ,טגָאזעג רע טָאה לארשי רעדורב ריא ןגעוו
 -ומ רע .ןַאמסטּפעשעג ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,רעִירפ יו רעסעב רעטעברַא
 ,ךרוד ךיז טגָאלש רע רעבָא ,תובוח ןלָאצ ףוַאד רע לייוו ךיז טעשט

 ,ךייר טשינ זיא רע .סורג ןטוג ַא רָאג ןבעגעג רע טָאה דוד רעטעפ ןגעוו
 טייג ,שילגנע טנרעלעגסיוא ךיז טָאה ,ךס ַא טנעייל ,טנוזעג זיא רע רעבָא
 ,ןגָארפ עכעלטפַאשלעזעג טימ ךיז טריסערעטניא ,ןטרעצנָאק ,ןעגנולמַאזרַאפ וצ
 טריפ ,ךַאפ ןייז ןיא קיירטש ַא סיוא טכערב סע ןעוו .רעריפ-קיירטש ַא זיא
 ,רענדער רעטוג ַא זיא רע .יורטוצ םיא וצ ןבָאה רעטעברַא יד .קיירטש םעד רע

 -- ?הסנרפ רע טָאה ?ןכַאז עלַא יד טָא ןופ סױרַא טמוק סָאװ זיא ---
 ,טגערפעג עמַאמ ןיימ טָאה

 ,טכַאלעצ ךיז טָאה טסַאג רענַאקירעמַא רעד

 ,עיצילַאג ןיא ,ָאד יװ קיטכיוו ױזַא טשינ הסנרּפ זיא עקירעמַא ןיא ---
 .טגָאזעג רע טָאה ---

 -רַא טרָאד --- טהנעטעג עמַאמ ןיימ טָאה --- ,טׂשינ ייטשרַאפ ךיא ---
 טעברַא ןעמ ןוא ךיז ןעמ טעשטומ ָאד .ךיז טעשטומ ןעמ ןוא רעווש ןעמ טעב
 ןעק ןעמ ?ןעשטומ ךיז ןוא טייוו ױזַא ןרָאפקעװַא ןעמ ףרַאד סָאװ זיא .טשינ
 .ןרָאפקעװַא טשינ ןוא ןעשטומ ךָאד ךיז

 ,טגָאזעג רענַאקירעמַא רעד טָאה --- ,דיישרעטנוא רעסיורג ַא זיא סע --
 ,ןטעברַא וצ ּוװ טשינ ךָאד רע טָאה ,רעווש ןטעברַא ליוו רענייא זַא ָאד --
 ,עשַאק ףיוא רעסַאװ ףיוא טשינ וליפַא ךָאד רע טנידרַאפ טעברַא רע זַא ןוא
 ַא טעברַא ךָאד זיא ָאד ןטעברַא וצ דִיי ַא טשינ טרָאד ךיז טמעש טנייה
 ָאד .ןצעזנָא טשינ רע זומ בלעוועג ַא טרָאד טָאה רענייא בוא ןוא .עדנַאש
 רעדָא ,טָאה םיסנ ןוא טפול ןופ .ןצעזוצנָא ידכ בלעוועג סָאד ךָאד ןעמ טנפע
 .טשינ ןעמ טרָאפ םידירַאי ןייק ףיוא ןוא ,טשינ טָאה ןעמ
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 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 .ןפורעגסיוא עטַאט ןיימ טָאה --- !ןדירַאי יד ,יוא ---

 ןייש ,טנוזעג ןענעז ייז .ןדעדױג ַא רָאג טרָאד זיא רעדניק יד רַאפ ןוא ---

 זיא רוחב ַא ןָא טרָאד טקוק ןעמ זַא ,ןטעברַא ,ןרידוטש ,ןענרעל ייז ,יירפ ןוא

 ,טשינ טצכערק רע .ןגיובעגנייא טשינ טייג רע .ןקוקוצנָא םיא היחמ ַא

 ָאד זיא'ס .טוג ךיוא טרָאד זיא ןשטנעמ ערעטלע יד רַאפ וליפַא ןוא ---

 -עייט ןַארַאפ --- .טצעזעגרָאפ רענַאקירעמַא רעד טָאה -- ,ןעגנערברַאפ וצ ּווו

 ,רעלסעק ,רעלדַא .פ בקעי יװ ןרָאיטקַא עסיורג טימ ,סרעטַאעט עשידִיי ער

 ,?שילַאק ַאטרעב ,שטיװָאקסָאמ ,יקסװעשַאמָאט

 ,טביולעג עלַא יז ןוא ןרָאיטקַא לָאצ ַא טנכערעגסיוא טָאה רע

 לָאמ ןייא ןיב ךיא --- ןפורעגסיוא עטַאט ןיימ טָאה --- !רעטַאעט ---

 ,"קחצי תדיקע; ןעזעג טרָאד בָאה ךיא .ץעװַאקשַאל ןיא ,רעטַאעט ןיא ןעוועג

 ,םעט ןיא ךָאנ רימ סע טגיל

 - -- ?רעטַאעט ןיא ןייג וצ עקירעמַא ןייק ןרָאפעג וטסלָאװ רׂשפא זיא ---

 .טגָאזעג עמַאמ ןיימ טָאה

 עטַאט ןיימ טָאה -- ,ןכַאז ךס ַא בילוצ ןרָאפעג ןיהַא טלָאװ ךיא ---

 ...לײװ ,ןדירַאי ןייק ףיוא ןרָאפ טשינ טרָאד ףרַאד ןעמ לייוו --- טגָאזעג

 רעבָא .ןגָאז טלָאװעג טלָאװ רע סָאװ ,סעלַא טקידנעעג טשינ טָאה רע

 זַא ןגָאז טלָאװעג טָאה רע .ןגָאז טלָאװעג טָאה רע סָאװ טליפעג בָאה ךיא

 ,ןיו ןיא טרידוטש טלָאמעד בָאה ךיא .ןרידוטש ןיימ רעווש ןָא טמוק םיא

 םיא רַאפ זיא סָאד ןוא ןבעל וצ ףיוא טלעג ןקיש שדוח ןדעי רימ טגעלפ וע

 טלעג'ס .רעטיב ןוא רעווש ןעוועג ךיוא טרָאד זיא רימ ןוא ,רעווש ןעוועג

 -ּפָארַא ןופרעד ךָאנ בָאה ךיא ןוא ןבעל וצ רימ רַאֿפ גונעג ןעוועג טשינ זיא

 ,סרעטַאעט ערעייט ,ערַאברעדנּוװ ךָאד טָאה ןיוו ,רעטַאעט ןיא ןייג וצ ןעמונעג

 יז ןופ בָאה ךיא .ןעגנולעטשרָאפ עכעלנייוועגרעסיוא ןעזעג טרָאד בָאה ךיא

 ַא טסָאקעג ךימ ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ יד רעבָא .טַאהעג האנה קרַאטש ױזַא

 .ןגָאטימ לָאצ ַא רַאפ גונעג טאהעג טשינ םעד בילוצ בָאה ךיא .ןסע געט רָאּפ

 טָאה'מ ּוװ ןטנוװָא עשירָארעטיל ןוא ןטרעצנָאק ֹוצ ןייג ךיא געלפ טנוװָא ןיא

 ןיוש בָאה ךיא .טריוורעס ןבָאה ךעלדיימ ענייש ,ןכוק ןוא ייט יירפ ןבעגעג

 טנעקעג ןיוש ךימ ןבָאה ?"סנרענלעק, יד .,ץַאלּפ ןקידנעטש ןיימ טַאהעג טרָאד

 -יצנייא רעד ןעוועג טשינ ןיב ךיא .סעיצרָאּפ עטלּפָאט ןבעג רימ ןגעלפ ןוא

 ,ןכוק ןוא ייט םעד בילוצ ןטרעצנָאק יד וצ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,טנעדוטס רעק

 קרַאטש ךיז רע טלָאװ ןכַאז עלַא יד טָא טסּוװעג טלָאװ עטַאט ןיימ ןעוו
 ןגָאז טשינ רָאג םעד ןגעו רַאפרעד םיא רָאט ךיא .טרעגרעעג

 -עמַא ןיא עלעקנַאי ןיזוק ןיימ זַא ,רענַאקירעמַא םעד ןופ טכיראב רעד

 ,ּפָאק ןיא ןײרַא קרַאטש רימ זיא ,טרידוטש ןוא טעברַא עקיר

147 



 ד לע פ ס עטָאג אגח

 ,עקירעמַא ןיא ןיב ךיא זַא ,טמולחעג טכַאנ עדעי ןַאד ךיז טָאה רימ
 סָאװ םעד רַאפ םיא לָאצַאב ךיא .טלעג ןטַאט ןיימ קיש ןוא ןידרַאפ ,טעברַא
 טציא .ןרידוטש ןזָאל וצ ךימ טקידלושרַאפ ךיז ,ןטלַאהעגסױא ךימ טָאה רע
 רידוטש טייצ רעבלעז רעד ןיא .םעד ןגעוו טוג ױזַא ליפ ךיא .םיא ךיא לָאצַאב
 .עקירעמַא ןייק ןעלזייר רעבירַא םענ ךיא .רָאטקָאד ַא דלַאב רעוװ ךיא .ךיא
 -קָאד ַא .טשינ ךיוא עמַאמ ןיימ .ךודיש םעד ןגעק טשינ ןיוש זיא עטַאט ןיימ
 ,סעלַא געמ רָאט

 סעדער ןטלַאה דוד רעטעפ ןיימ טימ ךיא יװ ,רימ ךיז טמולח לָאמנייא
 טגָאז ןוא ,םורַא ךָאנרעד ךיז טמענ דוד רטעפ ןיימ .סרעקיירטש יד רַאפ
 -רַא יד ןצונ סיורג טסגנערב ֹוד .עדער ערעייט ַא ןטלַאהעג טסָאה וד, :רימ
 -ץפַאק ַא ןיא דוד רעטעפ ןיימ ןוא ךיא יײג טָא ןוא ?!עקירעמַא ןופ רעטעב
 ןוא ןדייר ןוא ןעקנירט ןוא ןסע רימ ןוא ,ןיו ןיא ךיז טריפ סע יװ ,זיוה
 ןעמ ּוװ ,עיצילַאג רעמערָא רעד ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ ,עלַא יד ןרעױדַאב
 ,טשינרָאג ןופ ,טפול ןופ טבעל

 לטעטש ןיימ ןיא ןיב ךיא זַא ,ןעזרעד ןוא טּפַאכעגפױא ךיז בָאה ךיא
 -רָאּפ עטלּפָאט ןגירק ןוא ןרידוטש ןיוװ ןייק ןרָאפקירוצ דלַאב ףרַאד ,אלָאקס
 ,.טרעצנָאק ַא ייב ןכוק סעיצ
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 רעטרעוו ףיוא גרַאק ןעמ זיא לטעטש ןיימ ןיא

 טשינ טָאה ןעמ .רעטרעוו ףיוא גרַאק ןעוועג ןעמ זיא לטעטש ןיימ ןיא

 ןעמ ."רָאי טוג; ןייק טרעפטנעעג טשינ טָאה ןעמ ןוא "ןגרָאמ טוג, טגָאזעג

 ןעוועג ןיוש זיא "טנווָאנ-טוג, טימ .ּפָאק ןטימ לקָאש ַא ןבעגעג זיולב טָאה

 ןבָאה עטסיימ יד רעבָא ."טנווָאנ-טוג, טגָאזעג ןבָאה ןשטנעמ לייט ַא .שרעדנַא

 .ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ?טנוװָאנ-טוג? ןגָאז וצ טָאשנָא

 סָאװ ןדִיי ןעוועג .טדערעג טָאה ןעמ ןעוו רעטרעו טרָאּפשעג טָאה ןעמ

 ןעמ ןוא טקידנעעג טשינ ץַאז םעד ייז ןבָאה טלייצרעד סעּפע ןבָאה יז זַא

 :טגָאזעג טָאה רענייא ןעוו לשמל .ןעניימ ייז סָאװ ןסיױטשעגנָא ןיוש ךיז טָאה

 טָאה בייל םייח זַא ,טניימ רע זַא ,טסּוװעג ןעמ טָאה --- *...טָאה בייל םייח;

 -- ?..ףלצל אנמחר ,האל הוח; :טגָאזעג טָאה רענייא ןעוו רעדָא .טצעזעגנָא

 .ץעגייש ַא טימ עביל ַא טליּפש האל הוח זַא ,טניימ רע זַא ,טסּוװעג ןעמ טָאה

 ךעלנייוועג .ןכדש ךענעה ןעוועג זיא רעטרעוו ףיוא רעטסמַאזרָאּפש רעד

 רָאג טעמכ רעבָא טָאה רע .ךודיש ַא ןדערוצנייא ידכ ,ךס ַא ןכדש ַא טדער

 ןזיוועג טָאה רע ןעוו .קנּוװ ןפיוא טדערעג סנטסיימ טָאה רע ,טדערעג טשינ

 ןעוו .ןדנ שינייר טרעדנוה יירד טניימ רע זַא ,טסּוװעג ןעמ טָאה רעגניפ יירד

 ,טניימ רע זַא ,טסּוװעג ןעמ טָאה ,ןּפיל יד טימ עקרָאמשט ַא ןבעגעג טָאה רע

 ןרעטש ןיא ּפַאלק ַא ןבעגעג ךיז טָאה רע ןעוו .ענייש ַא רעייז זיא הלכ יד זַא

 ןבעגעג טָאה רע ןעוו .רענעק רעסיורג ַא זיא ןתח רעד זַא ,טניימעג רע טָאה

 רָאג טעװ ךודיש םעד ןופ זַא ,טניימעג סע טָאה ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא

 .ןרעו טשינ

 רעטבילרַאפ רעד .עטבילעג ערעייז טימ טדערעג ןטלעז ןבָאה עטבילרַאפ

 לָאז רענייק זַא ,ריא וצ טקוקעגנירַא ןוא רעטצנעפ ריא ןייגייברַאפ טגעלפ

 -ַאטשעג ןעמ זיא םייהעג ןיא ןפָארטעג ןיוש לָאמַא ךיז ןעמ טָאה ,ןעז טשינ

 -נָא לָאז רעצעמע זַא ,טרעטיצעג טָאה ןעמ ,רעצרעה עקידנעּפַאלק טימ ןענ

 ארומ טָאה'מ .טדערעג טשינ ןוא טנעה יד ייב ןעמונעגנָא ךיז טָאה'מ .ןעמוק

 עסיז ןעוועג ןענעז סע .ןרעה טשינ ןלָאז רעמייב יד רעדָא טנעוו יד זַא ,טַאהעג

 יקערׂש ךס ַא טסָאקעג ןבָאה ייז רעבָא ,ןטנעמָאמ

 עביל ַא טריפעג בָאה ךיא יו

 ןעוועג סָאד זיא ןעלזייר טימ עביל ַא ןליּפש ןבױהעגנָא בָאה ךיא ןעוו

 .ךורב ,ןיזוק ַא ןריא ךרוד זיוה ןיא ריא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא .רעטרעװ ןָא
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 ד לט פ ס ע טָאג אנה

 ,ןדייר וצ טָאטשנָא בָאה ךיא .ןעמוק וצ טגַאװעג טׂשינ ךיא טלָאװ ןיײלַא
 טשינ ןעק ךיא סָאװ רימ ןופ טכַאמעג קזוח טָאה יז .ְךַאֹׂש ריא טימ טליּפשעג
 טשינ םעד ףױא בָאה ךיא ."עקילַאק, טרָאװ סָאד טצונעג טָאה יז ,ןליּפש
 ַא ןריא ןרירוצנָא לַאפוצ ַא טשרמולכ ךרוד ןעגנולעג זיא רימ .טרעפטנעעג
 ריא וצ בָאה ךיא .וטפיוא רעסיורג ַא ןעוועג רימ ייב זיא סָאד ןוא רעגניפ
 יז ןעוו .רעגניפ ריא לָאמ ריפ טרירעגנָא ןוא סעיטרַאּפ-ךַאש יירד ןריולרַאפ
 ןעז וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג ךיא בָאה גוצ ַא ןכַאמ וצ גנַאל טכַארטעג טָאה
 ןוא ןגָאז וצ סָאד ריא טליפעג ןוא ,טרעלק יז ןעו סיוא טעז יז ןייש יו
 טשינ בָאה ךיא לייוו ,סנטשרע ,ןכַאזרוא ייווצ בילוצ טגָאזעג טשינ ריא סָאד
 -ײא רַאפ רעווש וצ זיא סָאד ,לדיימ ַא וצ רעטרעוו עכלעזַא ןגָאז וצ טגַאװעג
 ,סנטייווצ ןוא .שרדמה-תיב ןטימ טדיישעג גנַאל טשינ ךיז טָאה סָאװ ,םענ
 ,ךורב ןיזוק ריא ןופ טייהנזעװנָא רעד ןיא ןגָאז טנעקעג טשינ סָאד ךיא בָאה
 .קיטכיזרעפייא ןעוועג זיא ןוא ריא ףיוא ןוא רימ ףיוא טקוקעג טָאה רעכלעוו
 ַא ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג רימ ףיוא טָאה יז סָאװ סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע
 ,םיא ,טײקמַאזקרעמפיוא רימ טקנעש יז זַא ,טניימ ןליּפש ךַאש ןיא עקילַאק
 רעטרעוו עכלעזַא יז טָאה ,ךיא יוװ רעליּפשי-ךַאש רערעגרע ןַא זיא רעכלעוו
 ,טגָאזעג טשינ

 ןעלזייר טימ עביל ןגעװ ןדייר וצ סולשַאב ןיימ

 ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,טנעדוטס סלַא ןיוו ןופ ןעמוקעגמײהַא ןיב ךיא ןעוו
 ךָאד םוק ךיא ,ריא וצ עביל ןיימ ןגעוו םירוביד ענעפָא ןעלזייר טימ ןדייר וצ
 ןעמ .ךעלדיימ וצ טדער ןעמ ױזַא יו טרעהעג ךיא בָאה טרָאד .ןיוו ןופ סּפע
 .טיור טשינ טרעוװ ןעמ ןוא טליפ ןעמ סָאװ טגָאז

 טשינ רענעי לָאז ,ךורב ןיזוק ריא ןָא ריא וצ ןייג וצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה
 ,ןיוו ןיא טדער ןעמ יוװ ןדייר לָאז ךיא ןוא דייר ךיא סָאװ ןטיה ךימ ןוא ןציז
 ךיז ,רוחב-שרדמה-תיב םעד ,דיסח םעד רימ ןופ ןפרַאװרעטנורַא לעװ ךיא
 .טרָאוװ יירפ ַא ןגָאז ןוא ,ןעלקָאש טשינ

 ןגיױצעגפיוא זיא סָאװ ,רוחב ַא רַאפ טכייל ױזַא טשינ רעבָא זיא סָאד
 רעווש .ןָאט סָאד זומ ךיא זַא ,ןסָאלשַאב בָאה ךיא רעבָא .לטעטש ןיימ ןיא
 ןבייהנָא ףרַאד ךיא .רעטרעו רָאּפ עטשרע יד .בײהנָא רעד ןייז זיולב טעװ
 רעכיז ריא טעװ סָאד ."לדיימ ןייש ַא רעייז טסיב וד, :רעטרעװ עכלעזַא טימ
 'ןכַאל יז טעװ .רעטרעװ עכלעזַא ןרעה וצ ביל טָאה לדיימ סעדעי .ןלעפעג
 ןגירק לָאז ךיא זַא ,גונעג ןייז ןיוש טעװ סָאד .ןייצ ענייש עריא ןזייוו ןוא
 דנָאלב ַא ,ענימרעה וצ ןיוװ ןיא טדערעג בָאה ךיא יוװ ױזַא ןדייר ןוא טומ
 טימ ןטָאשַאב יז בָאה ךיא .ןדייר וצ טכייל ןעוועג רימ זיא ריא וצ ,.לסקיש
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 ןבעל ןיימ זיפ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןיוו ןיא ךָאנ ןוא קיטליגכיילג זיא ןעמ ןעמעוו וצ לדיימ ַא וצ .ןטנעמילּפמָאק

 ,ביל טָאה ןעמ ןעמעוו לדיימ ַא וצ ןוא ,עלַאקס ןיא רעבָא ,ןדייר וצ טכייל זיא

 ,שרעדנַא ץנַאג זיא ,טדער ןעמ ןעוו ץרַאה סָאד טּפַאלק סע ןוא

 -עלרעביא עניימ ןגעוו ןלייצרעד טשרעוצ ריא ,ךיא טכַארט ,לעװ ךיא

 עקנידנָאלב ַא ,ענימרעה רעד ןגעוו ןלייצרעד ריא ןעוו ךיא .ןיוו ןיא ןעגנוב

 רימ טָאה יז .עביל ןיא טרעלקרעד רימ ךיז טָאה סָאװ ,ןגיוא עיולב ףיט טימ

 טָאה לזייר .דייר ךיא ןעוו ךיז לקָאש ךיא יוװ ןעז וצ ביל טָאה יז זַא ,טגָאזעג

 ךיא .ךיז ךיא לקָאש דייר ךיא ןעוו זַא ,טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ךימ לָאמנייא

 ,טגָאועג ןוא טקידלושטנַא ךיז ,טּפַאכעגקירוצ ךיז טָאה יז .טיור ןרָאװעג ןיב

 ןכָאװ ייווצ ןַאד ןיב ךיא .ןגָאז וצ סָאד טכער ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז זַא

 עשז סָאװ וצ זיא ,ךַאש ןליּפש ןעמוקעג טשינ ןוא ריא טימ זגורב ןעוועג טייצ

 ?םעד ןיא ןענָאמרעד יז ךיא לָאז

 ןיוו ןיא עביל ןיימ
 טבילרַאפ ןעוועג ןיוש ןיב ךיא זַא ,ןלייצרעד ָאי ריא ךיא לָאז רׂשפא ןוא

 טָאה ענימרעה ןעוו לָאמניײא יו ןלייצרעד ריא לע ךיא ?ענימרעה רעד ןיא

 יז ןעמעוו טימ ,לגנִיי רעדנַא ןַא ןופ רעסעב ריא לעפעג ךיא זַא ,טגָאזעג רימ

 -סיוא ןביוהעגנָא עביל ןיימ טָאה ,רעטסיולק ןיא ,קיטנוז טנעקַאב ךיז טָאה

 .ןעניר

 יד רַאפ ןענַאטשעג רימ זיא טנָאמרעד רימ טָאה יז סָאװ רעטסיולק רעד

 ןיא ךימ טּפעלש ענימרעה זַא ,טמולחעג רימ ךיז טָאה לָאמנייא ןוא .ןגיוא

 ןוא ,ךימ טשוק ,ךימ טצלג יז רעבָא .ןייג טשינ סיוװ ךיא .ןיירַא רעטסיולק

 רַאפ טלַאה רע ןוא חלג םעד טימ ךימ יז טנעקַאב רעטסיולק ןיא .ייג ךיא

 טעװ סע .ןדמש ךיז לעװ ךיא ןעוו ןייז רימ טעו סע טוג יו עדער א רימ

 ףיוא ןוא .דַיי ןייק טשינ רעמ ןיב ךיא לייוו ,טלעו רעד ףיוא טוג ןייז רימ

 סוזעי .ץוש ןייז רעטנוא ןעמענ ,ןזיילסיוא ךימ סוזעי טעװ טלעוװ רענעי

 טשינ ךיז ליוו ךיא זַא ,ןגָאז ליוו ךיא .ךיז ןדמש סָאװ ןדִיי ביל רעייז טָאה

 ךיא ןעוו .שוק ַא טימ ליומ סָאד רימ טלעטשרַאפ ענימרעה יד רעבָא ,ןדמש

 רעריא ךימ טנגעגַאב ,ענימרעה טימ רעטסיולק ןופ רעטדמשעג ַא סױרַא יג

 גנודַאלנייא יד ןָא םענ ךיא ,לעוד ַא ףיוא סױרַא ךימ טפור ןוא רעטבילעג ַא

 ןוא .ןרילעוד וצ טשינ ןענימרעה רַאפ טשינ רימ טסַאּפ סע .ןרילעוד וצ ךיז

 ףיא ןקַאהעצ לעוד ןיא ךימ טעװ רוחב רעשטייד רעד זַא ,ארומ בָאה ךיא

 "עג זיא סָאװ ,דלַאװג :ןעיירש ליוו ךיא ?לעוד ַא וצ ךיא םוק יו .רעקיטש

 ,ןרידוטש וצ ףיוא ןקיש וצ ךימ ,טלעג טגרָאב עטַאט ןיימ ?רימ ןופ ןרָאװ

 ןבָאה ייג ןוא ךיז דמׂש ,לסקיש ַא ןיא ךיז בילרַאפ ךיא ןוא ,טנעצָארּפ טלָאצ
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 וצ טשינ רעמ סילשַאב ןוא ףיוא ךיז ּפַאכ ןוא ךיא יירש *!דלַאװג, ,לעוד ַא

 ?ךַאז ַאזַא ןלייצרעד ןעלזייר ךיא געמ יו זיא .ןענימרעה ןעז

 -נוהעג ,ןיו ןיא טעשטומעג ךיז בָאה ךיא יװ ןלייצרעד ריא ךיא לָאז
 רימ טלייצרעד יז ?סָאװ וצ ?טלעג-הריד ןייק ןלָאצ וצ טַאהעג טשינ ,טרעג
 רשפא ןוא .שניימ ןופ ןלייצרעד טשינ ריא ךיא ףרַאד ,תורצ עריא ןופ טשינ
 שטנעמ ַא רַאפ סָאװ ןעז וצ ןווּורּפסױא יז ךימָאל ?ןלייצרעד ָאי ריא ךיא לָאז
 סָאװ וצ זיא ,טשינ רעמָאט .ןַאמערָא ןַא טימ יז טריזיטַאּפמיס יצ ,זיא יז
 ?ריא טימ ּפָאק ַא ןעיירדרַאפ ךיז ךיא ףרַאד

 ןעלזייר ייב ךוזַאב ןיימ

 טּפַאלקעגנָא בָאה ךיא .ןעלזייר ןכוזַאב ןעגנַאעג ךיא ןיב טנװָא ןַא ןיא
 -םיוא ךיז טָאה יז ןעמעוו ייב ,עמומ סלזייר .רעגייטש רעניוו ןפיוא ריט ןיא
 -נפורסיוא טיירפרעד רימ טימ ךיז ןוא ,ריט יד טנפעעג רימ טָאה ,ןגיוצעג
 "!ָאד זיא'ס רעוו רָאנ עז ,לזייר, :קיד

 ןזיוועג ,דיירפ ןופ רעטכעלעג ַא טימ ןעמוקעגנגעקַא רימ זיא לזייר
 "!ןעיװ ןופ טסַאג רעבושח ַא רַאפ סָאװ ,ָא, :טגָאזעג ןוא ןייצ ענייש עריא

 רעייז ןעניימ טנעקעג טָאה סָאװ ,טנָאטַאב ?ןעיוו; טרָאװ סָאד טָאה יז
 ןיא ץַאלּפ ןטסנעש םעד רַאפ ןיוו ןטלַאהעג לטעטש ןיימ ןיא טָאה ןעמ .ךס ַא
 .טלעוו רעד

 ךיז ןבָאה עמומ ריא ןוא לזייר ,ךיא .ןצעז ןסייהעג רימ ךיז טָאה ןעמ
 .טצעזעגקעוװַא

 לזייר טָאה --- ,ןעיוו ןופ לווירב ַא לָאמַא ןביירש טגעמעג טָאה ריא --
 ,טגָאזעג

 .ןרעפטנע וצ סָאװ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא

 :טרעפטנעעג ןײלַא ןוא רעפטנע ןייק רַאפ טרַאװעג טשינ טָאה לזייר

 ,אלַאקס ןופ טנעדוטס ַא טשינ רעבָא ,ווירב ןביירש ןטנעדוטס ---

 -טנערַאפ יז יצ ,טרָאװ-ךָאטש ַא סָאד זיא יצ ,טסּוװעג טשינ בָאה ךיא
 .ךימ טרעפ

 ,טגערפעג יז טָאה -- !ךַאש ַא ןליּפש רשפא טעװ ריא ---

 ןדייר רעסעב ךייא טימ ליוװ ךיא --- ,טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ,ןיינ ---
 ,ךַאש ןליּפש טָאטשנא

 טימ טגָאזעג יז טָאה --- ,ןרילרַאפ טעװ ריא זַא ,ארומ טָאה ריא ,ָא ---
 ,ןייצ ענייש עריא טגייצעג רעדיוו ןוא רעטכעלעג ַא

 --- .ןרילרַאפ לעװ ךיא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ארומ טשינ בָאה ךיא ---
 ,טגָאזעג ךיא בָאה
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טָאה --- ?ןעניוועג וצ ָאי ריא טקנעד המחלמ-רעטרעוו ַא ןיא רעבָא ---

 ,טגערפעג יז

 -- ןוא גולק טנעז ריא .םעד טימ טניימ ריא סָאװ טשינ סייוו ךיא --

 בָאה ןייש טרָאװ סָאד רעבָא ,ןייש ןוא גולק ןגָאז טלָאװעג בָאה ךיא

 .ןעגנולשרַאפ ךיא

 טָאה יז .קירעביא זיא טייהנזעװנָא ריא זַא ,ןעזעגנייא טָאה עמומ ריא

 .קעװַא זיא ןוא ייט ןכַאמ זדנוא רַאפ טייג יז זַא ,טגָאזעג ,טלעטשעגפיוא ךיז

 טמעשעג רעמ ךָאנ ךיז ךיא בָאה ,ןײלַא ןציז ןבילבעג ןענעז ןעמ ןעוו

 סָאד טָאה לזייר .רעמוטש ַא יװ ןסעזעג ןיב ךיא .רעִירפ יו ,ןגָאז וצ סעּפש

 .סעומש םעיינ ַא ןביױהעגנָא טָאה יז ןוא טקרעמַאב ךעלנײשרַאװ

 יןיוו ןגעוו סעּפע רימ טלייצרעד ---

 ןביױהעגנָא בָאה ךיא ןוא ןדייר וצ טכייל ןעוועג ןיוש רימ זיא ןיוו ןעוו

 ריא רַאפ בָאה ךיא .סרעטַאעט עשטייד יד ןיא ןכוזַאב עניימ ןגעוו ןלייצרעד

 ,(םכחה ןתנ) "עזייוו רעד ןַאטַאנ; סגניסעל ןופ גנולעטשרָאפ ַא טרעדלישעג

 ףלָאדַא רעליּפשיױש רעטמירַאב-טלעװ רעד טליּפשעג טָאה סע רעכלעוו ןיא

 ױזַא יװ -- םכחה ןתנ םעד טלעטשעגרָאפ טָאה רע ױזַא יו ,לַאטנענָאז ןָאפ

 רע !ךעלטעג ,שילמיה ןעזעגסיוא טָאה רע יװ ,טדערעג טָאה ןַאטַאנ רעד

 עלַא ןופ ןדִיי יד טקידייטרַאפ סָאװ םענייא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה

 ,ןטייצ

 בָאה ךיא -- ,גנורעטסײגַאב טימ ןפורעגסיוא ךיא בָאה --- !לזייר ---

 .גנולעטשרָאפ ַאזַא ןעז וצ ןעוועג הכוז בָאה ךיא סָאװ ךעלקילג טליפעג ךיז

 "טע ןטסַאפ טפרַאדעג ךָאנרעד גנולעטשרָאפ רעד בילוצ בָאה ךיא זַא

 -עט ַא ףיוא ןבעגעגסיוא ןסע ןיימ ןופ טלעג סָאד בָאה ךיא לייוו ,געט עכעל

 יז ףרַאד סָאװ וצ .טלייצרעד טשינ ריא ךיא בָאה םעד ןגעוו ,טעליב-רעטַא

 ?טײקמערָא ןיימ ןגעוו ןסייז

 ןטנװָא עשירַארעטיל ןוא ןטרעצנָאק יד ןגעוו טלייצרעד ןַאד ריא בָאה ךיא

 יירפ ןגָארקעג ןטנװָא יד ףיוא בָאה ךיא זַא ;ןיוו ןיא טכוזַאב בָאה ךיא סָאװ

 ריא ךיא בָאה סָאד ,סעיצרָאּפ עטלּפָאט ןבעג ןסייהעג ךיז ןוא ,ןכוק ןוא ייט

 ,טלייצרעד טשינ

 -עג ריא זַא ,טליפעג בָאה ךיא .רעטרעװ עניימ ןעגנולשעג טָאה לזייר

 ןגעוו קידנסיוו טשינ ךיז טכַאמ יז ןוא גנורעטסײגַאב טימ דייר ךיא יו טלעפ

 .דייר ךיא ןעוו ךיז לקָאש ךיא סָאװ םעד

 -עטיל יד ןופ םענייא ףיוא בָאה ךיא יו טלייצרעד ןַאד ריא בָאה ךיא

 רוטרַא רעביירש ןשמירַאב םעד ןופ גנוזעלרָאפ ַא טרעהעג טנוװָא עשירַאר

 ,רעלצינש
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 רימ יז טָאה ,רעלצינש רוטרַא טרָאװ סָאד טגָאזעגסױרַא בָאה ךיא ןעוו
 ןענַאמָאר ייווצ ןופ טלַאהניא םעד טלייצרעד רימ ןוא דייר יד ןגָאלשעגרעביא
 ,רעלצינש רוטרַא ןופ

 עריא .טמַאלפעג ןבָאה ןקַאב עריא .רעייפ ליפ ױזַא טימ טדערעג טָאה יז
 רעסעב ךָאנ רימ זיא ןעזסיוא ריא ,טלַארטשעג ןבָאה ןגיוא עצרַאװש עסיורג
 ןוא טלייצרעד טָאה יז .ןענַאמָאר סרעלצינׂש ןופ טלַאהניא רעד יו ןלעפעג
 ךיא, :ןגָאז ריא זומ ךיא זַא ,טליפעג בָאה ךיא .ךיא ףיוא טקוקעג בָאה ךיא
 .ןגָאז סָאד זומ ךיא ,"עביל ןופ עגושמ ןיב

 ןיא ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז ןלייצרעד ריא ןוא ןעקנַאדעג עניימ
 ,ךעלרעדניקא :טגָאזעג ןוא ןעמוקעגניירַא זיא עכלעוו ,עמומ ריא ןופ ,ןטימ
 טלַאק זיא ךייא רַאפ טיירגעגוצ בָאה ךיא סָאװ ייט יד .טעּפש ןיוש זיא סע
 זיא סע רעבָא .ןדייר רעייא ןגָאלשרעביא טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ,ןרָאװעג
 ."רעגיײזַא 12 ןיוש

 -עגנָא לָאמ רָאּפ ַא בָאה ךיא .טלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה לזייר ןוא ךיא
 עטוג ַאע :טגָאזעג ,רעגייטש רעניוו ןפיוא טנַאה יד ןבעגעג ריא ,ןעלזייר טקוק
 יקעווַא ןיב ןֹוא *!טכַאנ

 ןַא ףױא טגײלעגּפָא ךיא בָאה ריא וצ עביל ןיא ךיז ןרעלקרעד ןיימ
 ,לָאמ שרעדנַא
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 ?ךיא ײג ןיהנװ

 -ַאב ןייז ןיוש ףרַאד ןבעל ןיא געוו ןיימ ,טלַא רָאי ןצכַא ןיוש ןיב ךיא

 "נַאפ ןיימ .ייג ךיא ּוװ ןוא ןיב ךיא ּוװ טשינ ךָאנ סייוו ךיא רעבָא .טמיטש

 ליפ --- ,טייוװ טעה קעװַא ךיא !לפ --- םולח ךיא ןעוו .קרַאטש זיא עיזַאט

 ףיוא יװ םורַא ךיז ךיא ּפעלש דרע רעד ףיוא .םייה רעד ןיא ןיב ךיא יו ךיא

 ,דמערפ רעד ןיא ךיז ךיא ליפ דרע רעד ףיוא ,סיפ נעגייא עניימ טשינ

 ,םירוחב עקיטרָאד יד ןעוועג אנקמ ךיא בָאה ,ןעוועג ןיב ךיא ּוװ ,ןיוו ןיא

 יז .טירט ערעכיז טימ ןעייג ,טנוזעג ןענעז ייז .ןרָאי עניימ ןיא ןענעז סָאװ

 ,ליומ ןלופ ןטימ ןכַאל ייז .ךעליירפ ןענעז ייז .ןעייג יז ּוװ ןסייוו

 !דיישרעטנוא ןַא רַאפ סָאװ

 ענימ ףיא .דייר ךיא ןעװ ךיז לקָאש ,ץכערק ,ןגיובעגנייא ייג ךיא

 רימ .םערָא ןענעז ןשטנעמ סָאװ טרַא ךימ .ןעמעלבָארּפ ערעווש ןגיל סעצײלּפ

 ןבָאה ןדִיי סָאװ טקנערק ךימ ,טקירדרעטנוא ןרעװו רעקלעפ סָאװ ייוו טוט

 ךיא ?ןכַאל ךיא ןעק יוװ ?ןעיירפ ךיז ךיא ןעק יװ ,זיא ,דנַאל ןגייא ןייק טשינ

 !רימ זיא ייוו ,רוחב רעשידִיי ַא ןיג

 .ןקרַאּפ ,ןטרעצנָאק ,סרעטַאעט !טָאטש ערַאברעדנּוװ ַא רַאפ סָאװ !ןיוו

 טגָאז ןסיוועג ןיימ .טשינ טזָאל ןסיוועג ןיימ רעבָא .ןסינעג םעד ןופ ליוו ךיא

 ןַא רַאפ ןרעל ןוא ץיז וד !ןיװ ןופ ןבָאה האנה טשינ טסרָאט וד, :;רימ וצ

 ידכ ,ןשָארג ןטצעל םעד קעװַא ריד טקיש ,ךיז טגַאלּפ עטַאט ןייד ןעמַאזקע

 ,רעטַאעט רַאפ ןענרעל ןופ טייצ ןייד קעװַא טסיג וד בוא ,ןרידוטש טסלָאז וד

 "!רעכערברַאפ ַא וטסיב

 רעד ףױא ןציז וצ טרָאד טוג ױזַא זיא סע .ןיוו ןיא טנעמַאלרַאּפ רעד

 .רעטייוװצ רעד ןופ רעסעב זיא עדער ןייא .סעדער ןרעה ןוא עירעלַאג

 -ַאלרַאּפ ןופ ןעגנוציז יד וצ ןייג טשינ ןוא ןיוו ןיא ןייז ןעמ ןעק יוװ

 ?טנעמ

 רעד ןיא ןרידוטש ןוא קנַאב יד ןשטעווק ןצעזקעװַא ךיז ןעמ ןעק יו -

 -ַארד ערַאברעדנּוװ ןעמ טליּפש *רעטַאעט-גרוב, ןטמירַאב םעד ןיא ןעוו טייצ

 ?סעידעמָאק ןעמ טליּפש "רעטַאעט-סקלָאפ , ןיא רעדָא ,סעמ

 -ַאעט ןיא ןייג וצ טָאטשנָא ןענרעל ןוא ןציז ןענעק סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ

 ןעק ךיא .קירעגנוה ןענעז ייז ןעוו ןרידוטש ןנעק סָאװ ,עכלעזַא ןרַאפ .רעט

 ,טשינ
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 ד ל עפ סעטָאג .אנהח

 עמַאמ עטוג ןיימ

 ?עמַאמ עטכעלש ַא ָאד ןעד זיא ּוװ ,רימ וצ טוג ױזַא זיא עמַאמ ןיימ
 ,קיבײא ןבעל טפרַאדעג ןטלָאװ ןוא טוג ןענעז סעמַאמ עלַא

 -טימ סיורג טימ רימ ףיוא יז טקוק ןיוו ןופ ןעמוקעגמיײהַא ןיב ךיא טניז
 טרָאד בָאה ךיא זַא ;ןיו ןיא טגַאלּפעג ךיז בָאה ךיא זַא ,טסייוו יז ,דייל
 ,טנעקרעד יז .עמַאמ ַא ךָאד יז זיא ףיורעד ?יז טסייוו ױזַא יו .טרעגנוהעג
 ;רימ וצ טגָאז יז ,טליפרעד יז

 טסָאה וד .ךַאװש ןוא סַאלב טסיב וד !ןיוװ ,עלעדנוז ,ריד גוט סָאװ ---
 קנַארק הלילח ךָאנ טסנעק וד .דמערפ רעד ןיא ןרעגלַאװ וצ ךיז חוכ ןייק טשינ
 זיא .טעדליבעג גונעג ןיוש טסיב וד .טרעגנוהעג גונעג ןיוׂש טסָאה וד .ןרעוו
 טימ הלכ ענייש ַא ןגירק טסעװ וד .םייה רעד ןיא ביילב ,ןרידוטש ףיוא רעה
 ןטייצ יד .ןטלַאהוצסיוא ךיד חוכב טשינ זיא ,ךָאד וטסייוװ ,עטַאט ןייד .ןדנ
 רע סָאװ ,טלעג םעד רַאפ ןטנעצָארּפ עכעלקערש טלָאצ רע .טכעלש ןענעז
 ןיא זדנוא טימ ,עלעדנוז ,טביילב .רעדניק ךָאנ ךָאד ןבָאה רימ .ריד טקיש
 ,םייה רעד

 -רַא עריא ךיא געלפ לָאמַא .ןרערט זיב ךימ טריר ןוא קיצרַאה טדער יז
 ןופ דייר ןענעז סָאד זַא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא :ןרעהסיוא טשיג וליפַא ןטנעמוג
 ּוװ ,ןיו ןופ ןעמוקעגמײהַא ןיב ךיא טניז רעבָא .יורפ רעשיקנערפ-טלַא ןַא
 ןעגנילק ,רעטַאעט ןיא ןייג רַאפ םיתינעת טימ טלָאצעג ,טרעגנוהעג בָאה ךיא
 עריא ,רעסעב רימ ןקעמש םילכאמ עריא ,שרעדנַא ץנַאג דייר סעמַאמ ןיימ
 -עננָא טשינ ןעק ךיא .לָאמַא יו שירַאנ ױזַא טשינ רימ ייב ןיוש ןענעז דייר
 ןביילב טשינ ןעק ךיא .רעגייז םעד קירוצ ןקור טשינ ןעק ךיא .הצע ריא ןעמ
 עריא סיוא רעה ךיא רעבָא .רחוס ַא ןַאד ןוא ןתח ַא ןרעװ ןוא לטעטש ןיא
 .טקעּפסער ןוא עביל טימ דייר

 לזייר
 ,ןעלזייר וצ קעװַא ךיא ףיול ,טלפייווצרַאפ רעװ ךיא ןעוו

 ןסָאגעגסױא טגיל ריא ףיוא .עקיטעמוא ןַא ,ךיא יװ טקנוּפ ,זיא לזייר
 זיא עמַאמ ריא ,טנלע ,ןײלַא זיא יז .רימ ףיוא יו הרוחש הרמ רעמ ךָאנ
 ריא .טשינ יז טקנעדעג יז ןוא דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעו ןברָאטשעג
 ןדייר ןשטנעמ .לַאנימירק ןיא ןברָאטשעג זיא רֹע רעבָא .יז טקנעדעג רעטָאפ

 רַאפ ןשטנעמ עלַא טכַארטַאב יז .ןרעה טשינ סָאד ןעק יז .סטכעלש םיא ןגעוו

 .ןטַאט ריא בילוצ םורק ריא ףיוא ןקוק ייז זַא ןוא ןטַאט ריא ןופ םיאנוש

 ריא טָאה רע .ןח ךס ַא טימ טייקטנלע ריא רַאפ טלָאצַאב ריא טָאה טָאג
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןקרַאטש ַא ןכַאמ סָאװ ,ןגיוא עקיטעמוא ,עצרַאוװש ,עסיורג רָאּפ ַא ןעקנָאשעג

 ,קורדנייא
 רעבָא ,יורטוצ לסיבַא טָאה יז ןעמעוו וצ עקינייוו יד ןופ רענייא ןיב ךיא

 ךיא סָאװ ןדירפוצ טשינ ןענעז ןרעטלע עניימ זַא ,טײטשרַאפ יז .ליפוצ טשינ

 -סניא סָאד טליפ יז רעבָא ,טגָאזעג טשינ סָאד ריא טָאה רענייק .ריא וצ םוק

 טשינ סָאד טזָאל יז רעבָא ,ןַאמָאר ַא ריא טימ ןריפרַאפ ווּורּפ ךיא .וויטקניט

 ןיא ןרעלקרעד ריא ךיז טוװורּפעג לָאמ רָאּפ ַא ןיוש בָאה ךיא .טייוו-וצ ןייג

 בייה ךיא .טשינ ךימ טקיטומרעד יז .קוסּפ םוצ טשינ םוק ךיא רעבָא ,עביל

 ,טימ רעד ןיא רעביא רימ טגָאלש יז ןוא ןדייר ןָא

 .טנעקרעד טשינ יז ךיא בָאה ,ריא וצ ןעמוקעגנײרַא ןיב ךיא ןעוו ,טנייה

 טָאה יז ,עכעליירפ ַא ,עקידעבעל ַא :ערעדנַא ןַא רָאג ןפָארטעג יז בָאה ךיא
 ןעמונעגנָא ךימ יז טָאה ןעמוקעגניירַא ןיב ךיא ןעוו .ןעגנוזעג ןוא טכַאלעג

 .ןצעז ךיז לָאז ךיא ,לקנעב ַא וצ טריפעגוצ קידנעגניז ךימ ןוא טנַאה רעד ייב

 .ןעזעג טשינ גנומיטש ַאזַא ןיא לָאמניײק יז בָאה ךיא

 טייקכעליירפ ריא ןופ ךַאזרוא יד זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה עמומ ריא

 ליוו רע זַא ,רעטעפ רענַאקירעמַא ריא ןופ ווירב ַא ןגָארקעג טָאה יז סָאװ ,זיא

 .עקירעמַא ןייק ןעמענסױרַא יז

 ,ךיילג עלַא ןענעז טרָאד -- ,ןפורעגסיוא יז טָאה -- ,עקירעמַא --

 ;ןרידוטש ןענעק ןעיורפ ,טכער עבלעז יד ןבָאה ןעיורפ ;םיסחוימ ןייק ָאטשינ

 זיא סע ;ןרעטלע ןָא ןיא סָאװ ענייא שרעדנַא טשינ ןעלדנַאהַאב ןשטנעמ

 !עקירעמַא .ןטעברַא וצ דנַאש ןייק טשינ

 .טגָאזעג ךיא בָאה --- ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ךיוא קנעד ךיא ---

 .שוק ַא טימ טרעפטנעעג רימ םעד ףיוא טָאה יז

 .שוק ַא ןבעגעג רימ טָאה יז סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד

 ענעגייא עניימ טביילגעג טשינ בָאה ךיא .טלמוטעצ עלייוו ַא ןרָאװעג ןיב ךיא

 ,ךיז ּפַאכ ךיא .קַאב ןיימ ףיוא גנַאל טגיל רע ,שוק םעד ליפ ךיא רעבָא ,ןגיוא

 ,שוק ַא ןבעג ןצ ריא ךיז זָאל ךיא .שוק ַא קירוצ ןבעג ריא ףרַאד ךיא זַא

 .טשינ טזָאל יז רעבָא

 ריד בָאה ךיא ןעוו ,ץַאלּפ ןפיוא --- .יז טגָאז --- ,טעּפש וצ זיא'ס --
 טשרע טסָאה וד ביוא .ןבעגקירוצ טפרַאדעג ךיילג רימ וטסָאה ,שוק ַא ןבעגעג

 .טשינ ןיוש גיוט ,ןרעלק טפרַאדעג

 .ןבעגעגוצ ךיא בָאה --- ,לאימולש ַא ןיב ךיא ---

 עטַאט ןיימ --- .טגָאזעג יז טָאה --- ,שוק ַא לגנִיי ַא ןבעג געמ ךיא---

 ַא ךָאד טסיב וד רעבָא ?ךיא ןיב רע זיא ,לַאנימירק ןיא ןברָאטשעג זיא

 ,לגנִיי שיטַאבעלַאב
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 ד לצ פ ס עט ָאג אנ ח

 .עקירעמַא ןייק ןרָאפ לעװ ךיא --- ךיא הנעט --- ,לזייר רעבָא ---

 ןייק ןרָאפ טשינ טסעװ וד --- טגָאזעג יז טָאה --- !סָאװ ךיא סייוו ---

 סָאװ ןָאט טסעװ וד ןדנ ךס ַא טימ הלכ ַא ןגירק ָאד טסעוװ וד .עקירעמַא

 ,ןסייה עמַאמ-עטָאט

 טָאה יז .ןרָאװעג ןטיבעג לָאמ ַא טימ ןצנַאג ןיא זיא גנומיטש ריא

 רעירפ ןיא ןופ ןעגנַאגעגמײהַא ןיב ךיא ןוא דימ ךיז טליפ יז זַא ,טרעלקרעד

 | ,לָאמ עלַא יו

 עט אט ןיימ

 ,ןטַאט ןיימ ןגעוו טכַארטעג ןוא ןפָאלשעג טשינ ךיא ןיב טכַאנ עצנַאג ַא

 ךיז טלָאװ רע .ןעק רע סָאװ ץלַא טוט רע .ןטַאט ןביל ,ןרעייט ַא בָאה ךיא

 ?םיא רַאפ ךיא וט סָאװ רעבָא .סיפ יד ןוא טנעה יד ןקַאהּפָא ןזָאלעג רימ רַאפ

 רעמ טשינ טביילג רע .דיסח סיוא רַאפ טכַאמעג ןטַאט ןיימ בָאה ךיא

 רע .יבר ןייז טציא ןיב ךיא .רימ ןיא טביילג רע .ןיבר ַא ןופ םיתפומ יד ןיא

 םיא בָאה ךיא לייוו ,ןיוו ןייק ןרידוטש טקישעג ךימ טָאה רע ,דיסח ןיימ זיא

 ךימ טעוװ ןיוו זַא ;לַארעביא יו רעסעב ןעמ טנרעל ןיוו ןיא זַא ,טדערעגנייא

 טעייל !ןיוו ,טייקיניילק ַא .שטנעמ ןסיורג ַא רַאפ ,ןקיטכיוו ַא רַאפ ןכַאמ

 סָאװ ןוא .ןיוו ןיא ןייז לָאז ךיא יבַא ,ןטנעצָארּפ עסיורג טלָאצ ,טלעג ךיז רע

 ַא טימ עביל ַא וליפַא טליּפשעג ,רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג ?ןָאטעג ךיא בָאה

 " ,לסקיש

 ;ןגָאז רע טעװ ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ ליוו ךיא זַא ,ןגָאז םיא לעװ ךיא ןעוו

 .ןבעגעגכָאנ ריד ךיא בָאה ץיווָאנרעשט ןיא ןרידוטש ןױָאפ טלָאװעג טסָאה;

 .עקירעמַא ןיוש וטסליוװ טציא .ןבעגעגכָאנ ריד ךיא בָאה ,ןיוו טלָאװעג טסָאה

 "?טרָאד ןופ ןפיול וטסעוו ּוװ ?רעטיײיװ ןייז טעװ סָאװ ןוא

 ןופ יו רעטייוו זַא ,רעטייוו ךיא טכַארט ,ןרעפטנע םיא לעװ ךיא ..,

 םיא זומ ךיא .שטנעמ ַא ןרעוװ טרָאד ןעמ זומ ,ןפיול טשינ ןעמ ןעק עקירעמַא

 ןומ ךיא .םיא רַאפ ךיוא ןוא רימ רַאפ טוג זיא עקירעמַא זַא ,ןגייצרעביא

 ןיא ןביילב סָאװ ערעדנַא יװ ױזַא טשינ ןיב ךיא זַא ,ןגייצרעביא ןעלזייר

 עצנַאג ַא טכַארטעג ךיא בָאה ױזַא .ןכדש ַא ךרוד הנותח ןבָאה ןוא לטעטש

 ,טכַאנ

 הבוט ַא רימ רַאפ טעב עטַאט ןיימ

 ,טציא .רעכעליירפ ַא רימ וצ ןעמוקעגוצ עטַאט ןיימ זיא ירפ רעד ןיא

 -עגסיוא טָאה רע רעבָא .ןדייר וצ םיא וצ טייצ יד זיא ,טקנעדעג ךיא בָאה

 ;רימ וצ טדערעג ןוא טּפַאכ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןוא סַאּפש ןיא רימ וצ רע טגָאז --- ?שטייד רעניוו ,וטסכַאמ סָאװ ---

 ןיא טנרעל ןוז ןיימ סָאװ אנקמ רימ ןענעז עלַא --- גנומיטש רעטוג ַא ןיא

 רעניימ רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא ,ענשזיבָארּפ ןיא ,דירַאי ןפיוַא ,ןטכענ .ןיוװ

 ןוז ןייד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא; :רימ וצ טגָאז ןוא רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא

 טסוט וד .טסַאג ןייד ריד ביל .ןיוו ןופ עיצַאקַאװ ףיוא ןעמוקעגמײהַא זיא

 עטסעב יד ָאד ןענעז טרָאד .ןיוו ןיא ןרידוטש םיא טזָאל וד סָאװ טוג רעייז

 ,שטנעמ רעסיורג ַא ןרעוװ טרָאד ןיוש טעװ רע .ןרָאסעּפָארּפ ,םיריוטקָאד

 "עג ןיװ ןיא בָאה ךיא זַא ?ןגָאז םיא ךיא לָאז סָאװ .ןגיוושעג בָאה ךיא

 ךיא זַא ;םינצבק רַאפ טשינ ,רעדניק עכייר רַאפ טוג זיא ןיוו זַא ;טרעגנוה

 ?ןגָאז סָאד םיא ךיא ןעק ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןגעוו טכַארט

 .הבוט ַא ןטעב ריד ןופ ךיא ליוו --- ,עטַאט ןיימ טגָאז --- ,טציא ןוא --

 .ךיז ךיא רעדנּוװ --- ?הבוט ַא רימ ןופ ---

 .ןיוו ןופ תחנ לסיבַא ןבָאה ליוװ ךיא --- ,רע טגָאז --- ,ָאי ---

 םעד ןופ טעטימָאק ַא ןעוועג םיא ייב זיא'ס זַא ,רימ טרעלקרעד רע ןוא

 לָאז רע ןליוװ ייז ןוא טעדנירגעג טשרע ךיז טָאה סָאװ ןיירַאפ ןשיטסיגויצ

 ןגעװ ,םזינויצ ןגעוו ןיירַאפ ןיא עדער ַא ןטלַאה לָאז ךיא זַא ,ןלעוֿפ רימ ייב

 ,טָאטש סלצרעה .רד סעּפע ךָאד זיא סָאד .ןיוװ

 -- ףטַאט ןיימ ךיא רעלקרעד -- ,ןָאטעג ןרעג סָאד טלָאװ ךיא ---

 .רענדער ןייק טשינ ןיב ךיא רעבָא

 ןוא -- עטַאט ןיימ טרעלקרעד --- ,טגָאזעגוצ ןיוׂש ייז בָאה ךיא ---

 סקַאמ יװ ןדער טשינ וטסעװ .טרָאװ ַא זיא טרָאװ ןיימ .ןלַאפרַאפ זיא'ס

 .(רעגדער רעסיורג ַא זיא ױדרָאנ סקַאמ זַא ,טרעהעג טָאה רע) ױדרָאנ

 .ךיא הנעט -- ,ןדייר טשינ רָאג רעבָא ךָאד ןעק ךיא ---

 ןיימ טָאה --- .ןיוו ןופ תחנ לסיב ַא ןבָאה ליוו ךיא .ןדייר טסזומ וד ---

 .טהנעטעג עטַאט
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 עקירעמַא ןייק ווירב ביירש ךיא יוװ

 -רַא טרַאשעגוצ רימ עטַאט ןיימ טָאה עיצַאקַאװ ןיימ ןופ טייצ רעד ןיא
 ןליבסנַאמ ןעגנערב רימ טגעלפ רע .קידייל ןײגמורַא טשינ לָאז ךיא ידכ ,טעב
 ךייק ווירב ןביירש ייז רַאפ לָאז ךיא ןטעבעג ךימ ןבָאה סָאװ ,רעבייוו ןוא
 .עקירעמַא

 טריפעג ךימ טָאה רע ןוא תובוט ןָאט וצ טַאהעג ביל טָאה עטַאט ןיימ
 דיא רע; ןגָאז טגעלפ יז .ןריטסעטָארּפ טגעלפ עמַאמ ןיימ .ןגעוו ענייז ףיוא
 לָאז ,םעטָא םעד ןּפַאכ םיא זָאל ,םיׂשדח רָאּפ ַא רַאפ ןיוו ןופ ןעמוקעג םייהַא
 רעד טימ ןדייר רעמ לסיבַא רע לָאז .ןריצַאּפש ןייג רע לָאז ,ןעורּפָא ךיז רע
 ."ווירב ןביירש ןוא טכַאנ ןוא גָאט ןציז טשינ ,ןעמַאמ

 רע .טרעהעגסיױא קיטכיר טשינ וליפַא טסעטָארּפ ריא טָאה עטַאט ןיימ
 ןייק ןעמ ףרַאד הבוט ַא ןשטנעמ ַא ןָאט וצ טמוק'ס ןעוו זַא ,ןטלַאהעג טָאה
 .ןרעה טשינ ןוא ןגערפ טשינ בייוו

 ךעוו ,עטַאט ןיימ ןוא ווירב ןביירש ןוא ןציז גָאט ןדעי ױזַא ךיא געלפ
 סע ןוא ,טילפ רעדעפ ןיימ יװ ןעזעג ,ןסעזעג רע זיא ,טייצ טַאהעג טָאה רע
 קרַאטש רָאג טָאה רע ,ןלָאװקעגנָא ןופרעד טָאה רע .ווירב ַא קיטרַאפ טרעוו
 .ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,ןענעיילרָאפ ךימ טרעהעג טָאה רע ןעוו טיירפעג ךיז
 סָאװ :טניימעג טָאה סָאד *!ןיוו, :טרָאװ ןייא זיולב ןפורסיוא ןַאד טגעלפ רע
 .ןעמ ןעק ,ןיוו ןיא טנרעל ןעמ זַא .ןדייר וצ ָאד זיא

 טסיב ַא ןטַאט ןיימ ףַאשרַאפ ךיא סָאװ ,ךעלקילג טליפעג ךיז בָאה ךיא
 רע לָאז ,ןיוו ןיא ןטלַאהוצסיוא ךימ טלעג גונעג טסָאקעג םיא טָאה סע .תחנ
 :טקנוּפ טלָאװ ךיא זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא שטָאכ ,ןגינעגרַאפ ןבָאה ןופרעד
 .ןיוו ןיא ןעוועג טשינ טלָאװ ךיא ןעוו ווירב עבלעז יד ןביירש טנעקעג טוג ױזַא

 רעריפרעסַאװ יטָאמ

 ךיא ןשטנעמ עטסליטש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא --- רעריפרעסַאװ יטָאמ
 ץוח ַא ,םענייק טימ ןדייר טרעהעג טשינ לָאמנייק םיא טָאה ןעמ ,לטעטש
 ןפיולכָאנ םיא ןגעלפ רעדניק .רעסַאװ ןייז טריפעג טָאה סָאװ ,לדרעפ ןייז טימ

 ,לדרעפ םוצ טדער רע יוװ ןכַאמ קזוח םיא ןופ ןוא

 -רעסַאװ יטָאמ ןיירַא טמוק סע ןוא ריט יד זדנוא ייב ךיז טנפע לָאמנייא

 סָאװ ךָאנ טסּוװעג ןבָאה רימ .ןצעז ןסייהעג םיא ךיז טָאה עטַאט ןיימ .רעריפ
 טָאה רע .לקנעב קע ןַא ףיא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע :ןעמוקעג זיא רע
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 עכעלטע טסוהעגסיוא ךיז טָאה רע .םעווקַאב ןצעזוצקעװַא ךיז טגָאװעג טשיג

 םעד ןופ בייהנָא םעד ןעניפעג וצ רעווש םיא זיא'ס זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ .לָאמ

 .ןגָאז ליוו רע סָאוװ

 -ַאב יד ןענַאטשרַאפ טָאה ,טנעקעג טוג םיא טָאה רעכלעוו ,עטַאט ןיימ

 *סורַא טוװּורּפעג םיא טָאה רע ןוא ךיז ןעלקנעווק ןוא ןטסוה ןייז ןופ גנוטייד

 ,ןפלעה

 ןיימ זַא ,ךָאד טסליוו וד --- טגָאזעג עטַאט ןיימ םיא טָאה --- ,יטָאמ ---

 טָאה עטַאט ןיימ) עקירעמַא ןיא רעדורב ןייד וצ ווירב ַא ןביירש ריד לָאז ןוז

 ,סעלַא לייצרעד זיא (עקירעמַא ןיא רעדורב ַא טָאה יטָאמ זַא ,טסווװעג

 -עג יטָאמ טָאה --- ,לדרעפ ןיימ ןגעוו ןביירש םיא לָאז רע ליוו ךיא ---

 -עלקילגמוא ןַא ,סע טגָאז ןעמ יו טשינ סייוו ךיא ,טציא ןיב ךיא --- .טגָאז

 ַא ךָאנ געמ ןעמ ןעוו .טרגּפעג ןיימ ךיא ,ןברָאטשעג זיא לדרעפ ןיימ ..רעכ

 .העבש טצעזעגקעוװַא ךיז ןוא ךיש יד ןָאטעגסיױא ךיא טלָאװ ,העבש ןציז דרעפ

 .טשינ רָאט ןעמ זַא ,טגָאז ןעמ רעבָא

 ןענייו וצ טמעשעג ךיז טָאה רע .ןייוועג ןייז טקיטשרעד טָאה יטָאמ

 ,דרעפ ַא ךָאנ

 ןוז ןיימ --- ,טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה --- ,ןלייצרעד סעלַא טסנעק -

 -ַאנ ןָאטסױא ךיז ןעמ געמ םיא רַאפ .רָאטקָאד ַא יו זיא רע ,ןיוו ןופ טמוק

 ,ןביירש וצ סָאװ ןסיוו לָאז רע ידכ ,ןגָאזסיױא סעלַא ןוא טעק

 יװ דניירפ עכלעזַא --- ,יטָאמ טגָאז --- ,ןלייצרעד וצ ָאד זיא סָאװ ---

 ןרעסעב ןייק טָאה לדרעפ סָאד ןוא ,ןבָאה טשינ ןיוש ךיא לעװ ,לדרעפ ןיימ

 םיא וצ בָאה ךיא ביוא ,ןברַאטש ךיא לָאז ,טַאהעג טשינ ךיא יו רעדורב ןטוג

 טָאה רע ביוא ,ףױרַא גרַאב ןעגנַאגעג זיא'מ ןעוו וליפַא ,שטייב יד טצונעג

 טדערעג םיא וצ ךיא בָאה ,ןייג טלָאװעג טשינ ןוא טלעטשעגּפָא לָאמַא ךיז

 ,םענעגייא ןַא וצ יוװ

 -נעעז ,טגערפעג םיא עטַאט ןיימ טָאה --- ?טגָאזעג םיא וטסָאה סָאװ --
 .דייר ענייז ןיא טריסערעטניא ןיב ךיא זַא ,קיד

 זַא ,סייוו ךיא --- טרעלקרעד יטָאמ טָאה --- ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ---

 עניימ ןופ !חוכ ןעמענ וטסלָאז ןענַאװ ןופ ,חוכ ןייק טשינ ךעבענ טסָאה וד

 ןבָאה טנעקעג וטסלָאװ ,ןבעגעג טשינ ריד ןוא טַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו ?טסעק

 .סיפ לעטש ,ךיד ךיא טעב .תוכמ סע ןיילַא ךיא זַא ,ךָאד טסעז וד .תונעט

 ענייד ןעורסיוא ךיז וטסעוװ ,תבש דלַאב זיא'ס .רעסַאװ ןבָאה ןפרַאד ןדִיי

 ןוא .המשנ עטוג ,דניירפ ץרַאה ,סניימ ןבעל ,רערעייט ,ייג .רענייב עטלַא

 .ןייג ןביוהעגנָא טָאה סע .ןפלָאהעג טָאה סָאד

 ףיוא ןכַאמ דייר ענייז ביוא ןעז וצ יו ױזַא טקוקעגנָא ךימ טָאה יטָאמ
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 ד לע פ ס 9 טָאג אנ ח

 ,רעטייוו ןלייצרעד וצ טקיטומרעד םיא טָאה עטַאט ןיימ .קורדנייא ןַא רימ
 ,טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה --- ,לייצרעד ,לייצרעד ---

 :טדערעג רעטייוו טָאה יטָאמ

 ךיז טָאה סע .ןפלָאהעג טשינ לדרעפ םוצ דייר עניימ ןבָאה לָאמנייא ---
 ןוא ,ןַאּפש ןייק ןבעג טלָאװעג טשינ ןוא ,ןרגּפ םוצ יוג ַא יו טרַאּפשעגנײא
 םיא ןַאד בָאה ךיא .קירוצ רָאפ ןוא םענ שטָאכ ,ףױרַא גרַאב ןטימ ןיא ךָאנ
 וטסייג סָאװרַאפ ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,דרעפ וד ,הטוש וד .בָאג ַא ןבעגעג
 -רעד ריד לָאז ךיא טסליװ וד .ןפלעה טשינ ריד טעװ תונשקע ןייד ?טשינ
 יצ ,טסייג וד .עשר ַא רַאפ ןכַאמ ךימ טסליװ וד .שטייב רעד טימ ןעגנַאל
 טָאה לדרעפ סָאד ןוא ,שטייב יד ןביוהעגפיוא בָאה ךיא ןוא ?טשינ טסייג וד
 ?דרעפ ַאזַא ךָאנ ןעקנעב טׂשינ ןעמ ףרַאד ,ונ .ןפיול ןביוהעגנָא

 :טצעזעגרָאפ טָאה רע ןוא ,טכערעג זיא רע זַא ,ןבעגעגוצ ןבָאה רימ

 ןיא רעסַאװ ןגָארטעגנײרַא בָאה ךיא ןעוו ,ןפָארטעג טָאה לָאמנייא ---
 עצנַאג סָאד ןוא ,לסעפ ןופ ןּפַאצ םעד טּפעלשעגסױרַא לגנִיי ַא טָאה ,זיוה ַא
 טָאה ,ןעזרעד סָאד ןוא ןעמוקעגסױרַא ןיב ךיא ןעוו .ןענורעגסיוא טָאה רעסַאװ
 ,לדרעפ םעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא בָאה ךיא .ןצרַאה ןיא ןָאטעג סיר ַא רימ סע
 ךיא ,ןייז טנוזעג ױזַא לָאז ךיא .רימ ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה לדרעפ סָאד ןוא
 ,תונמחר טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה לדרעפ סָאד יװ ,ןחישמ ןבעלרעד ױזַא לָאז
 דרעפ ַא .ןענעז ןשטנעמ סָאװ טסעז, ?ןגָאז לָאז'ס יװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג
 ךיא בָאה !רעסַאװ ךָאנ ןיוש םוק ,ונ ."ןָאטעג טשינ ןכַאז עכלעזַא טלָאװ
 ךייא טלעפעג יוװ ,לָאמ עלַא יו רעלענש ןפָאלעג זיא לדרעפ סָאד ןוא .טגָאזעג

 ?לדרעפ ַאזַא

 וד רעבָא --- ,עטַאט ןיימ טגָאז --- ,לדרעפ ןייפ ַא ןעוועג זיא סע ---
 םעד ןגעוו זיולב רעדורב ןייד וצ ןביירש לָאז ןוז ןיימ זַא ,טשינ ךָאד טסליוז
 ,לדרעפ

 -כָאט ןיימ ןגעוו ןביירש ךיוא לָאז רע --- יטָאמ טגָאז --- ,ליוו ךיא ---

 .עקיצנייא ןייא ןַא רימ ייב טציא זיא יז !עיּפיצ ַא סָאד זיא יַא .עיּפיצ רעט

 יז ןוא רימ ייב ענייא זיא יז .טױט זיא לדרעפ ןיימ .טיוט זיא בייוו ןיימ

 ,לדיילק ַא ָאי ןסע טשינ ,ןסע ָאי .ןעוועג זיא לדרעפ ןיימ יװ טוג ױזַא זיא

 ןָא שטנעמ ַא ,ןורסח ןסיורג ַא ,ןורסח ןייא טָאה יז רעבָא ,לדיילק ןייק טשינ

 ןייק ןבָאה טשינ רָאט רעריפרעסַאװ ַא .ענייש ַא זיא יז .ָאטשינ זיא ןורסח ַא
 עריא זַא ,טלייצרעד ןוא עלָאקש ןופ םייהַא לָאמניײא טמוק יז .רעטכָאט ענייש

 זיא'ס , :ריא ךיא גָאז .רָאה ענייש ,ןגיוא ענייש טָאה יז זַא ,ריא ןגָאז רערעל

 זיא ןדִיי ןגעוו טרָאװ טוג ַא ןגָאז ןקַאילָאּפ ןעוו !ייז רַאפ ךיז טיה ,טכעלש

 טגנערב לָאמנייא ."ערה"ןיע ןַא ןבעג ריד ןליוו ייז .ןמיס רעטכעלש ַא סָאד
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 ןבע? ןיימ ןופ קנעדַעג ךיא סָאװ

 ַא ןבעגעג רערעל ַא ריא טָאה סָאד זַא ,טגָאז .ןלערק לרינש ַא עלָאקש ןופ יז

 ךיז טעװ טשינ ןעו ,ןלערק יד קירוצ םיא ביג , ןעירשעג ךיא בָאה .הנתמ

 טלייצרעד סָאד רעסַאװ טריפעג בָאה ךיא ןעוו ,ךָאנרעד בָאה ךיא *!ךשוח ןָאט

 טָאה סע סָאװ ,ןרעיוא יד טימ טלקָאשעג לדרעפ סָאד טָאה ,לדרעפ ןיימ וצ

 .ןטיהּפָא ןעמ ףרַאד ךעלדיימ ענייש עגנוי .טוג טשינ זיא סָאד, :טניימעג

 "!רעלענש סָאװ הנותח ריא ךַאמ

 :רעטייװ טלייצרעד ןוא טסוהעגסיוא ךיז טָאה יטָאמ

 ַא בָאה ךיא :טגָאזעג םיא ןוא ןכדש ךענעה וצ קעװַא ךָאד ןיב ךיא --

 ןדנ ליפיו :טגערפעג ךענעה טָאה .יז ןביל ןקַאילָאּפ .טייהגייש ַא ,לדיימ

 ךיא .תורצ עניימ ןבעג ייז ןעק ךיא זַא ,טגָאזעג ךיא בָאה ?ןבעג וצ וטסָאה

 ןטייצ עקיטנייה זַא ,טגָאזעג ךענעה טָאה .ןעוט ערעדנַא יװ ,ןגָאזוצ יז ןעק

 ןיא זיולב הנותח ןעמ טָאה ןדנ ןָא ,ןמוזמ טגנַאלרַאפ ןעמ .טשינ סָאד גוט

 סע טָאה ,לדרעפ םוצ טלייצרעדרעביא סָאד ןטייווצ םעד בָאה ךיא .עקירעמַא

 ייירעטיב זיא'ס ,טניימעג טָאה'ס סָאװ ,ןָאטעג טסינ ַא

 שטַאּפ א רעטכָאט ןייז טיג רע

 -- ןגוא יד ןיא ןרערט טימ ,רעטייוו יטָאמ טרעלקרעד --- ,טלמונַא ---

 ןרעטנוא ןריצַאּפש ןייג ןעזעג ןעיּפיצ ןיימ טָאה'מ זַא ,רימ ןעמ טלייצרעד

 טלָאװעג טשינ ךיא בָאה .יקסוועשטירעשט ,רערעל ןשילױּפ םעד טימ טָאטש

 ןימ ןפורעגוצ בָאה ךיא !ןעמעשרַאפ ױזַא ךימ לָאז רעטכָאט ןיימ ,ןביילג

 ןיימ ךָאד ןעק *:תמא סָאד זיא ...ריד ףיוא טגָאז ןעמ,  :טגָאזעג ןוא ןעיּפיצ

 -עגרעטנורַא יז טָאה .ןטַאט ןיא ןטָארעג זיא יז ,ןגיל ןייק ןגָאז טשינ עיּפיצ

 ישטַאּפ ַא ןבעגעג ריא ךיא בָאה .ןגיוושעג ןוא ּפָאק םעד ןזָאל

 ןופ ּפָא ךיז ךיא דייר --- ,טלייצרעד רעטייוװ יטָאמ טָאה -- ,ןגרָאמ ---

 ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,"רעניימ דניירפ ,סיוא רעה , .לדרעפ ןרַאפ ןצרַאה

 ."שטַאּפ ַא ןבעגעג ךיא בָאה ,רעטכָאט רעביל רעקיצנייא ןיימ ,ןעלעיּפיצ ןיימ,

 זיא'ס :טגָאזעג ןוא ,עלייוו ַא טקוקעגנָא ךימ ,ןייטש ןבילבעג זיא לדרעפ סָאד

 יד טקערטשעגסיוא סע טָאה ןַאד .עקירעמַא ןייק יז קיש .ריא טימ טוג טשינ

 "עג ,טרנּפעג ,ןביוהעגפיוא טשינ רעמ ןיוש ךיז ןוא טגײלעגקעװַא ךיז ,סיפ

 ...ןיוש ..,ןברָאטש

 ,ןעיּפיצ ןיימ ךיא ליוו --- ,טגָאזעג רעטייוו רע טָאה --- ,טציא ןוא --

 -עמַא ןייק ןקישקעװַא ,ריא ץוח ַא טלעוו רעד ףיוא טשינ םענייק רעמ ליוװ ךיא

 .רימ ןופ שטעּפ ןּפַאכ ןופ ןוא םִייוג יד ןופ ןטיהוצּפָא יז ידכ ,עקיר

 וצ ןביירש טלָאז ריא ךיא ליוװ -- ,טקידנעעג רע טָאה -- ,טציא ---
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 דל עפ סע טָאג אנ ח

 ַא טָאה עיּפיצ רעטכָאט ןיימ ,רעדורב רערעיײיט, :ױזַא לסָאי רעדורב ןיימ
 ףיוא תונמחר בָאה ,ךָאנ ריא ןפיול םיצירּפ .ענייש ַא זיא יז .ןורסח ןסיורג
 יז ליוו ךיא .עטרַאקספיש ַא ריא קיׂש .טנעה עשליוג ןופ יז עװעטַאר ןוא ,ריא
 ..ןדנ ןייק טשינ ףרַאד לדיימ ןייש ַא ּוװ ,דנַאל םעד ןיא ןייז לָאז

 ןייק ווירב ַא םיא רַאפ ןבירשעג ןוא טצעזעגקעװַא ןַאד ךיז בָאה ךיא
 םעד ,יטָאמ רעבָא .טשינ ךיא טקנעדעג ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ .עקירעמַא
 ןגעו טדערעג טָאה רע יװ ןוא ןעזעגסיוא טָאה רע ױזַא יו ,רעריפרעסַאוו
 ,ךיא קנעדעג ,לדרעפ ןייז
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 דירַאי ַא ןופ םייהַא טמוק עטַאט ןיימ ןעוו

 רעד ןופ ןיוש ןעמ טָאה דירַאי ַא ןופ ןעמוקעגמײהַא זיא עטַאט ןיימ ןעוו

 .טשינ יצ דירַאי ןטוג ַא טַאהעג טָאה רע יצ טנעקרעד ,גנַאג ןייז ןופ ,סנטייוו

 ,טירט ערעווש טימ ןעגנַאגעג רע זיא דירַאי ןטכעלש ַא טַאהעג רע טָאה

 רע ּוװ ,לטייב ןקידייל םעד ןָאטעג ףרָאװ ַא זיוה ןיא ןעמוקניײרַא םייב טָאה

 סָאװ קילוש ןעװװעג טלָאװ לטייב רעד יװ ױזַא ,טלעג סָאד ןטלַאהעג טָאה

 .דירַאי ןטכעלש ַא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ָאטשינ רָאג זיא טרָאד

 -ַאב ךיז ןוא שיט ןפיוא ןסע סָאד ןלעטשקעװַא םיא טגעלפ עמַאמ ןיימ

 .םיא טימ טרָאװ ַא ןדייר וצ טיהעג ךיז טָאה יז .ךיק ןיא ןטלַאה

 -עג ,טירט עטכייל טימ ןעגנַאגעג רע זיא דירַאי ןטוג ַא טַאהעג רע טָאה

 טגײלעגקעװַא עילָאװַאּפ זיוה ןיא ןעמוקנײרַא םייב טָאה ,לדנוגינ ַא טמורב

 ןופ זיא עמַאמ ןיימ .טלעג סָאד טלייצעגרעביא ןוא שיט ןפיוא לטייב םעד

 -עגקעװַא ךיז ,ןסע סָאד טגנַאלרעד םיא ,לכיימש ַא טימ ןעמוקעגניירַא ךיק

 .סעומש ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה סע ןוא ,דירַאי ןגעוו טגערפעגסיוא םיא ,טצעז

 ךיא .סעיינ ןגעװ ןגערפ ךימ עטַאט רעד טגעלפ ,ייברעד ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 עניימ ןופ ןלעווק ןוא ןירַא ליומ ןיא ןקוק רימ טגעלפ רע ןוא ןלייצרעד געלפ

 טגָאזעג לָאמַא ךיא בָאה ,המכח ַא ןעוועג זיא טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,דייר

 .לָאמ עכעלטע טכַאלעג ןופרעד רע טָאה ,ץיוו ַא

 ןשיטסינויצ םעד ןיא גנוזעלרָאפ ןיימ טימ ןלַאפעגכרוד ןיב ךיא טניז

 בָאה ךיא .ךערּפשעג ַא ןריפרַאפ וצ םיא טימ ןטימעגסיוא ךיא בָאה ,ןיירַאפ

 ךָאנ לַאפכרוד ןיימ טָאה םיא .גנומיטש רעטכעלש ַא ןיא ןעזעג דימת םיא

 .ךימ יו טרעגרעעג רעמ

 -טלעוו יד ,דרַאנרעב ַארַאס זַא ,ןרָאװעג ריֹוװעג ןיב ךיא יו םעדכָאנ

 רימ וצ בָאה ךיא זַא ,טסייה סָאד ,ןלַאפעגכרוד ךיוא זיא ,עסירטקַא עטמירַאב

 ןטַאט ןיימ ןלייצרעד וצ סָאד טייהנגעלעג ַא טכוזעג ךיא בָאה ,עטפתוש ַא

 יו רעבָא .ךעלקילג טכַאמעג םיא טלָאװ סָאד ,טבעלעגפיוא םיא טלָאװ סָאד

 ןופ ּפָאק םעד קעװַא רע טיירד ךימ טעז רע ןעוו זַא ,םיא ןעמ טלייצרעד ױזַא

 ןעירש ןוא ןפױלכָאנ טׂשינ םיא ךָאד ןעק ךיא ?טפױלטנַא רע רעדָא ,רימ

 -קַא רעטמירַאב-טלעוו ַא ןגעו סעיינ עכעליירפ ריד רַאפ בָאה ךיא ,עטַאט;

 1 "?עסירט

 טָאה רע סָאװ טרעגרעעג קרַאטש ךיז עטַאט ןיימ טָאה געט ענעי ןיא

 םיא טָאה רע סָאװ ,םענייא רַאפ טלעג עמוס עסיורג ַא ןלָאצַאב טפרַאדעג
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 ד לט פ ס ע טָאג אגהח

 ןוא טלעג ןעייל ךיז ןכָאלעגמורַא זיא רע .לסקעוו ַא ףיוא ןבירשעגרעטנוא

 רע סָאװ םעד בילוצ זַא ,טגָאזעג ןבָאה סעקינטנעצָארּפ יד .ןגָארקעג טשינ

 טימ .חוטב ןייק טשינ רע זיא ,ןעלסקעוו ףיוא רעטנוא ךיז טפָא טביירש

 -עג טפָא םיא טָאה יז לייוו ,ןדייר טנעקעג טשינ ןגעוו רע טָאה ןעמַאמ ןיימ

 טימ .ףוס ןטכעלׂש ַא ןבָאה רע טעװ ךיז ןביירשרעטנוא םעד ןופ זַא ,טנרָאװ

 -ַאּפמיס געלפ ךיא .ןכַאז עכלעזַא ןגעוו ןדייררעביא ָאי טפָא רע טגעלפ רימ

 ךָאנ ,טציא רעבָא .תובוט ןשטנעמ ןָאט וצ ביל טָאה רע סָאװ םיא טימ ןריזיט

 ,רימ ןיא יורטוצ ןייז ןריולרַאפ רע טָאה ,גנוזעלרָאפ ןיימ טימ לַאפכרוד ןיימ

 -ימ עכיוה רָאג ַא טַאהעג טָאה רע ,.טשױטנַא קרַאטש רימ ןיא ךיז טָאה רע

 ןופ ןלַאפעגרעטנורַא לָאמַא טימ םיא ייב ךיא ןיב םיצולּפ ןוא ,רימ ןגעוו גנונ

 ,דרע רעד וצ למיה

 ןייק טשינ רעמ זיא רע סָאװ ,םעד ןופ טרעגרעעג ךיז טָאה עטַאט ןיימ

 "כרוד ןיימ ןופ טרעגרעעג ךיז ןוא ,טלעג ןייק ןעייל טשינ םיא ליוו ןעמ ,חוטב

 ,טקנערקעג רעמ םיא טָאה לַאפכרוד ןיימ זַא ,טליפעג בָאה ךיא רעבָא .לַאפ

 ַא ןלָאצ ןפרַאד טעװ רע .ןגירק ךעלדנע רע טעוװ ,טסוװעג רע טָאה ,טלעג

 ןכַאװש ַא בָאה ךיא סָאװ סָאד רעבָא .ןוכשמ ַא ןבעג ןוא טנעצָארּפ ןרעסערג

 ךימ טָאה רע ,ןטכיררַאפ טׂשינ ןעמ ןעק ,טשינ קנעדעג ךיא סָאװ סָאד ,ןורכז

 ,ןזיװַאב ךיא בָאה ףוס םוצ ןוא ,ּפָאק ןסיורג ַא רַאפ ,ינעשז ַא רַאֿפ ןטלַאהעג

 ,טשינ ּפָאק ןייק רָאג בָאה ךיא זַא

 טשינ בָאה ךיא זַא ,תועט ַא טָאה רע זַא ,םיא ןעמ טגָאז ױזַא יװ זיא

 ןעק ךיא ,ןדייר טשינ םעד ןגעוו ךיא ןעק ןעמַאמ ןיימ טימ ?ּפָאק ןכַאװש ַאזַא

 ןופ טשינ טלַאה יז .דרַאנרעב ַארַאס ןגעוו עטכישעג יד ןלייצרעד טשינ ריא

 .עגושמ ךיז ןכַאמ ייז .סרעכַאמנצנוק ןרָאיטקַא עלַא ןענעז ריא ייב .ןרָאיטקַא

 יז טלָאװ ,ןלַאפעגכרוד זיא דרַאנרעב ַארַאס יו טלייצרעד ריא טלָאװ ךיא ןעוו

 עטַאט רעד ."ןכַאמ שירַאנ טשינ ךיז יז לָאז ,ריא ףיוא הווצמ ַא, :טגָאזעג

 .ןדייר טשינ ןטַאט ןיימ וצ ןעק ןעמ רעבָא .ןענַאטשרַאפ סָאד טלָאװ

 ןגעו ןדייר ןטַאט ןיימ טימ זומ ךיא זַא ,ןסָאלשַאב ךעלדנע בָאה ךיא

 ןגעוו ןסיוו זומ רע .ןרעטנומפיוא םיא זומ ךיא ,ןלעטשנייא זומ ךיא .םעד

 ,לַאפכרוד סדרַאנרעב רַאס

 טימ טקיטעּפשרַאפ ךיז טָאה עטַאט ןיימ ,טנוװָא ןיא טעּפש ,לָאמנייא

 זיא עמַאמ ןיימ .טנגערעג קרַאטש טָאה ןסיורד ןיא ,דירַאי ןופ ןעמוקנָא ןייז

 ַא טַאהעג עטַאט רעד טָאה רעטעװ ןטכעלש םעד בילוצ זַא ,רעכיז ןעוועג

 םיא רַאפ יז טָאה .ןדייר ןענעק טשינ םיא טימ טעװ יז ןוא דירַאי ןטכעלש

 רעדניק עלַא .ןפָאלש טגיילעג ךיז ןוא שיט ןפיוא ןסע סָאד טלעטשעגקעװַא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 סָאװ ,גנוטייצ רעשטייד רעד טימ ןסעזעג ןיב ךיא ,ןפָאלשעג ןיוש ןענעז

 ,םיא ףיוא טרַאװעג ןוא דרַאנרעב ַארַאס ןגעוו טביירש

 זַא ,םינמיס עלַא טימ ןטַאט ןיימ ןופ ןעמוקנָא סָאד טרעהעג בָאה ךיא

 רע .ןוגינ ןייק טמורבעג טשינ טָאה רע .דירַאי ןטכעלש ַא טַאהעג טָאה רע

 טימ רע טָאה ,ןעמוקעגנײרַא זיא רע ןעוו .טירט עטסעפ טימ ןעגנַאגעג זיא

 שיט םייב טצעזעגקעוװַא ךיז טָאה רע ,לטייב ןקידייל םעד ןפרָאװעגקעװַא סעכ

 ןסע וצ

 :טגָאז רע ןוא טקרעמַאב גנילצולּפ ךימ טָאה רע

 ?טסכַארט ןוא טסציז וד ?טשינ רָאג טסּפָאלש וד ---

 .ךיא רעפטנע --- ,ָאי --

 בעמ רשוע ןַא -- ,רע טגָאז -- ,ןטכַארטסיױא טשינוָאג טסעוװ וד ---

 טכַארט ןַאמערָא ןֵא רעבָא ,סיוא רע טריפ טנַאלּפ רשוע ןַא סָאװ .,ןטכַארט -

 ,טסיזמוא

 -- ךיא -- םיא ךיא גָאז --- ,עטַאט ,תועט ַא טסָאה --

 ;טגָאז ןוא ןקידנע טשינ ךימ טזָאל רע

 טימ .ןפרָאװעגסױרַא יו זיא טבעל ןַאמערָא ןַא סָאװ גָאט רעדעי --

 ןכוז ןופ טעגרהרעד דימת םיא זיא ּפָאק ןייז .רעגרע םיא טרעוװ גָאט ןדעי

 ,ּפעק עכַאװש טימ ןריובעג ןרעו רעדניק ענייז .םוח-לעב ַא ןייז ןוא הסנרּפ

 ןַאמערָא ןַא -- םיא ךיא גָאז -- ,טכערעג טשינ טסיב וד ,עטַאט --

 יד ןסקַאװסיױא ןענעק רעדניק ענייז .ןבעל ןיא ןטנעמָאמ עכעלקילג ךיוא טָאה

 ענייז ןופ תחנ ןבעלרעד ךיוא ןעק עטַאט רעמערָא ןַא ,ןשטנעמ עטסערג

 .רעדניק

 סָאװ -- ,רעטלפייווצרַאפ ַא עטַאט ןיימ טגָאז --- ?!סָאװ ךיא סייוו ---

 ..?תחנ ַא רַאפ

 ךיא ,ָאד סָאװ ןלייצרעד ריד לעװ ךיא --- םיא ךיא גָאז --- ,עטַאט ---

 ,ןלייצרעד ריד לעװ ךיא ,ןבירשעג טרעוו גנוטייצ רעד

 רעד ןופ םיא ןעייל ןוא זיא דרַאנרעב ַארַאס רעו םיא גָאז ךיא ןוא

 .גנוטייצ

 ריא ייב זיא -- ,םיא ךיא גָאז -- ,עסירטקַא עסיורג יד טָא ןוא ---

 ףעד ףיוא ןעמוקעגפיורַא זיא יז ,ןלַאפעגכרוד ךעלקערש טירטפיוא ןטשרע

 "בָא טָאה יז ,טרידָאלּפַא קרַאטש ריא טָאה ןעמ .,רעטַאעט סיורג ַא ןופ עניב

 טָאה יז .עלָאר ריא ןופ טרָאװ ןייא ןייק טקנעדעג טשינ ןוא ןדייר ןביוהעג

 ךיא ןעו טלגנַארעג ךיז בָאה ךיא יו טקנוּפ רעטרעוו יד טימ טלגנַארעג ךיז

 שטָאכ בָאה ךיא ."םי ןופ םעזוב ןפיוא , סדלעפנעזָאר סירָאמ טנעיילעג בָאה

107 



 דל עפ ס 9 טָאג .אנהח

 רעד ןופ רעטנורַא זיא יז ,טקנעדעג טשינרָאג טָאה יז .תורוש ייווצ טקנעדעג
 .טכַאלעגסױא יז טָאה םלוע רעד .עטמעשרַאפ ַא עניב

 ,טבעלעגפיוא ןבָאה ןגיוא סנטַאט ןיימ
 .רע טגערפ -- ?טקנעדעג טשינרָאג טָאה יז ---
 | ,ךיא גָאז --- .טשינ טרָאװ ַא ---
 ,רע טגערפ --- ?עסירטקַא עסיורג ַא יז זיא טציא ןוא ---
 ,טלעוו רעד ןיא עטסערג יד --- ,ךיא גָאז --- ,עטסערג יד --
 -ץזרעביא רעׂשידִיי ןיא גנוטייצ רעשטייד רעד ןופ םיא ןעייל ךיא ןוא

 ןופ גנַאפנָא ןיא ןבָאה ,רעליּפשיױש ,רעגניז ,רענדער עסיורג ךס ַא יװ גנוצ
 ,ןלַאפכרוד עטסערג יד טַאהעג סערעירַאק ערעייז

 לַאפכרוד סדרַאנרעב ַארַאס טימ ךיז טיירפ עטַאט ןיימ

 ַא טימ רע טגערפ --- ?ךרוד ,סע טסייה ,ןלַאפ ןשטנעמ עסיורג עלַא ---
 ,לכיימש ןכעלקילג

 רעסערג ץלַא ,טנַאלַאט רעד רעסערג סָאװ --- ,םיא ךיא גָאז --- ,ָאי --
 ,לַאפכרוד רעד זיא

 ןרעביא ןַאּפש רָאֹּפ ַא טכַאמעג ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה עטַאט ןיימ
 ,ךיוה רעייז טציא ךיא גייטש עיזַאטנַאפ ןייז ןיא זַא ,ןעזעג בָאה ךיא .בוטש
 ,רעסערג ןוא רעסערג ץלַא םיא ייב רעוװ ךיא

 :ןפורעגסיוא ןוא שיט ןיא ּפַאלק ַא ןבעגעג ,טצעזעגקירוצ ךיז טָאה רע
 ןיא טבעלרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,םיאנוש עניימ עלַא דרע רעד ןיא בָאה ךיא;
 ןייד ןקידנע ןענעק טשינ טסעוו וד זַא ,טגָאזעג ןיוש טָאה ןעמ !המקנ ַא ריד
 ליפ יוזא .ןקיש וצ ריד טלעג גונעג טשינ בָאה ךיא לייוו ,ןיוו ןיא םוידוטש
 ךיז לעװ ךיא !ןקיש ךָאנ ריד לעװ ךיא טלעג ליפיוו ןבָאה ייז ןלָאז תוכמ
 ַא הלילח טסָאה וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא ,ןטלַאהסיױא ךיד ןוא ןענוכׂשמרַאפ
 ,..טקנעדעג טשינ טָאה דרַאנרעב ַארַאס יו ּפָאק ַאזַא זַא רעבָא ,ּפָאק ןכַאװש
 . ."סיורג ןרעו ןוא ןרידוטש ןיוש טסעװ וד

 ךימ ריד זיא'ס רעווש יװ סייוו ךיא --- ,םיא ךיא גָאז -- ,עטַאט --
 ,ןטלַאהוצסיוא

 .ןרעל ןוא ץיז וד --- ,רע טגָאז --- ,ןרַא טשינ ךיד לָאז ---
 ןַאלּפ ַא בָאה ךיא --- ,ךיא גָאז --- ,עטַאט ,ָאי רעבָא סע טרַא ךימ --

 -רַאפ ,ןטלַאהסיוא ןפרַאד טשינ ךימ טסלָאז וד יא ,ןענרעל לָאז ךיא יא סָאװ
 ,ןפלעהסיורַא ןענעק ךָאנ ךיד לעװ ךיא ,טרעק

 םיילג םיסנ עכלעזַא ןיא -- עטַאט רעד טגָאז -- !סָאװ ךיא סייוו ---
 ' ,טשינ ךיא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןעק עקירעמַא ןיא --- ,םיא ךיא גָאז --- ,ןַאלּפ ןיימ סיוא רעה ָאט ---

 .ןרידוטש יא ןוא ןענידרַאפ יא ,ןטעברַא יא ןעמ

 רע יא סָאװ ,עלעקנַאי ,ןוז סרעטסעוװש ןיימ יו ױזַא טסניימ וד --

 ירע טגערפ -- ?ןעמַאמ ןייז ךָאנ טפלעה ןוא טנידרַאפ רע יא ,טרידוטש

 ,ךיא גָאז --- ,ךיא ןיימ סָאד ,ָאי ---

 ןַא זיא רענעי -- ,רע טגָאז --- ,עלעקנַאי יװ ױזַא ןענעז עלַא טשינ --

 | | ,םַאנסיוא

 ,ךיא גָאז --- ,ךעלעקנַאי עכלעזַא ךס ַא ןַארַאפ ןענעז עקירעמַא ןיא ---

 !עלעקנַאי יװ ױזַא ןייז טשינ ךיא ןעק סָאװרַאפ זיא ---

 וד ןוא -- רע טגָאז -- ,עקירעמַא ןיא ךָאד זיא עלעקנַאי רענעי ---

 ,ָאד טסיב

 .ךיא גָאז --- ,טרָאד ןייז ךיוא ךָאד ךיא ןעק ---

 .רע טגָאז --- !טייוו ױזַא ךָאד זיא עקירעמַא --

 ןיא -- ,ךיא גָאז --- ,טייוו ױזַא טשינ רָאג ןיוש סָאד זיא טנייה ---

 .ןייז טרָאד ךיא ןעק טייצ ןכָאװ יירד

 טשינ סָאד ךָאד טלָאװ יז --- ,עטַאט ןיימ טגָאז --- ?עמַאמ יד ןוא --

 ,ןטלַאהעגסיוא

 וד זַא ,ןרעה רָאנ ךימָאל --- ,ךיא גָאז --- ,ןלעוּפ ריא ייב לעװ ךיא ---

 ?וטסגָאז סָאװ .ָאי רָאנ וד גָאז ,ןייא טסמיטש

 .ןלעוּפ סעלַא עטסנעק --- ,עטַאט ןיימ טגָאז --- ,ןוז ןיימ ,רימ ייב ---

 םעד ּפָא ךיז ךיא קַאה ריד רַאפ ּפָאק םעד ןקַאהּפָא ךיז רימ טסייה וד ןעוו

 רימ רַאפ טניימ עקירעמַא ןייק ןקיש וצ ךיד .טוג ןייז ריד לָאז סע יבַא ,ּפָאק

 טָאה טרעוװ ַא רַאפ סָאװ .ןָאט סע לעװ ךיא רעבָא .ּפָאק םעד ןקַאהּפָא ךיז

 -ַאמ רעד טימ ןייז טעװ סָאװ ?עמַאמ יד רעבָא ?םיא ףרַאד רעוו ?ּפָאק ןיימ

 .ןעניז ןופ רעטנורַא ךָאד טלָאװ יז ?ןעמ
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 עצינלימ ןופ עניווק ןיימ

 ְךרָאפ לָאז ךיא ןעגנוטייראברָאפ טכַאמעג םייהעג ןיא טָאה עטַאט ןיימ
 יז רעבָא .םעד ןגעװ טגָאזעג טשינרָאג ןעמַאמ רעד טָאה רע .עקירעמַא ןייק
 .טרָאװ ַא טנָאמרעד טשינ םעד ןגעוו טָאה יז .טליפעג וויטקניטסניא סָאד טָאה
 ,ןײרַא ּפָאק ןיא ןײרַא סעּפע ךיז טמענ רע ןעוו זַא ,ןטַאט ןיימ טנעקעג טָאה יז
 ןגעק שיגעטַארטס טעברַאעג טָאה יז ןוא .םיא טגָאז ןעמ סָאװ טשינ רע טרעה
 .עצינלימ ןופ עדלָאג עניזוק ןיימ טכַארבעגּפָארַא טָאה יז .ןַאלּפ סנטַאט ןיימ

 ןעוועג זיא יז .רעטכָאט סמהרבַא רעטעפ ןכייר ןיימ ןעוועג זיא עדלָאג
 רעגולק ַא ,רענייש ַא רעייז רַאפ ןטלַאהעג יז טָאה עמַאמ ןיימ .ןרָאי עניימ ןיא
 :טלָאװ סָאד זַא ,טקנעדעג טָאה יז .ןדייר ריא ןגעוו טפָא טגעלפ יז .רעטוג ַא ןוא
 ךימ טלָאװ רע .ךייר רעייז זיא עטַאט ריא .רימ רַאפ ךודיש רעטוג ַא ןעוועג
 ןרָאפ טשינ ןוא ןרידוטש טפרַאדעג טשינ טלָאװ ךיא ןוא טגרָאזרַאפ ןיוש
 .עקירעמַא ןייק

 סעמַאמ ןיימ ןופ קידנסיוו טשינ טסַאג ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג זיא עדלָאג
 טָאה סע ןוא ,ןברָאטשעג קירוצ גנַאל טשינ זיא עמַאמ סעדלָאג ,רענעלּפ
 שטסיבַא ןוא ןעגנערברַאפ ָאד לָאז יז ידכ ,יז טגנערב עמַאמ ןיימ זַא ,ןסייהעג
 עדלָאג סָאװ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא עטַאט ןיימ .רעצ ריא ןיא ןסעגרַאפ
 ,זגורב ןעוועג עקַאט רע זיא ,םהרבא רעטעפ םעד ,ןטַאט ריא טימ .ןעמוקעג זיא
 ךענעז ייז זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .טַאהעג ביל רע טָאה ענייז רעדניק יד רעבָא
 ךעוועג זיא עכלעוו ,ןעמַאמ רעייז ןיא רָאנ ,ןטַאט רעייז ןיא ןטָארעג טשינ
 .עטוג ַא רעייז

 ןענעז ייז .טעדנײרפַאב קרַאטש ןעדלָאג טימ ןרָאװעג זיא עמַאמ ןיימ
 -עג ייז ךיא בָאה ,ןעמוקעגניירַא ןיב ךיא ןעוו .רעטסעווש יװ ױזַא ןרָאװעג
 .ןעקשוש ךיז רעדָא ןסעומש ןפָארט

 טליּפשעג טָאה יז רעבָא .ךעלביל רעייז טדערעג רימ טימ טָאה עדלָאג
 ;עלַאר עטלּפָאט ַא

 ןופ טזָאלעג ,עביל ךָאנ טרַאג סָאװ ,לדיימ גנוי ביל ַא ןעוועג יז זיא טָא
 ןיא ןיב ךיא .רעטרעװ עטסביל יד טגָאזעג רימ טָאה ןוא ןעמענמורַא ךיז רימ
 ַא לדיימ ַא ןבעג וצ טַאהעג ביל בָאה ךיא .דיסח ַא ץלַא ךָאנ ןעוועג ןבעל
 בָאה ,טנעמילּפמָאק ַא ,טרָאװ ביל ַא ןגָאז רעבָא .טשינ טעז רענייק ןעוו טעלג
 ךעלדיימ .עקידוועמעש ןייק ןעוועג טשינ זיא רעבָא עדלָאג .טמעשעג ךיז ךיא
 טָאה יז .טמעשעג רעקינייװ ךיז ןוא שרדמה-תיב ןיא טנרעלעג טשינ ךיז ןבָאה
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 רעה וצ טַאהעג טנייפ טשינ בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו עטוג טגָאזעג רימ

 ןופ יורפ ַא ןעוועג עדלָאג עבלעז יד זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא טָא ןוא

 טיירג ךיא זַא ,רימ ןופ ןגָארקעגסױרַא ,רָאג זיב שיטקַארּפ ,טינש רעדנַא ןַא

 יעקירעמַא ןגעק טדערעג ןוא עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ךיז

 ךָאנ טסיב וד -- ,טגָאזעג יז טָאה --- ?עקירעמַא ןייק ןפיול סָאװ וצ ---

 ,עטַאט ןיימ זיא טָא .ךייר ןרעװ ןוא לזמ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ ,גנוי

 הלילח רעמָאט ןוא .עקידלזמ יד ןופ ךיוא וטסיב רשפא .ךייר ,רעטעפ ןייד

 ןייק ןרָאפ ןענעק ןַאד וטסעװ ,לזמ ןייק טשינ טסָאה וד ,טכעלש ןייז טעוװ

 ,ןפױלטנַא טשינ ריד ןופ טעװ עקירעמַא ?שינעלייא יד סָאװ וצ .עקירעמַא

 ןופ טשינ ןעמוק דייר עשיטקַארּפ עלַא יד טָא זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא

 ריא טסייה רעדָא ,ריא טגָאז עמַאמ ןיימ סָאװ ,יז טגָאז סָאד זַא ,ּפָאק ריא

 ,ןגָאז

 :טרעפטנעעג ריא בָאה ךיא

 ןעמ .ךיא יװ שטנעמ טרָאס רעדנַא ןַא ןעמ ףרַאד ךייר ןרעוו וצ ---

 ןוא ךיז זיולב ןבָאה ביל ףרַאד ןעמ .טכעלש ןייז ףרַאד ןעמ ,גרַאק ןייז ףרַאד

 ךוא ךייר ןייז טשינ ןעק ךיא .טלעוו יד ביל בָאה ךיא .ןשטנעמ ביל בָאה ךיא

 יךייר ןייז טשינ ליוװו

 רעד טעװ יז זַא ,טסּוװעג ךיא בָאה טגָאזעג סָאד ריא בָאה ךיא ןעוו

 .טלָאװעג ךיא בָאה סָאד ןוא .טרָאװ ייב טרָאװ ןבעגרעביא סָאד ןעמַאמ

 סָאװ ןשטנעמ עלַא יד זַא ,טגָאזעג ךערּפשעג ןטייווצ ַא ייב טָאה יז

 "מוא ןרעוו ,רעדנַא ןגעוו רָאנ ,ךיז ןגעוו טשינ ןטכַארט סָאװ ,טיירב וצ ןענעז

 ,ןטַאט םענעגייא ןיימ ליּפשייב סלַא ןבעגעג רימ טָאה יז ,ןדייל ןוא ךעלקילג

 ףיוא םעד בילוצ זיא ןוא ערעדנַא ןופ ןעלסקעוו ףיוא רעטנוא ךיז טביירש סָאװ

 ,"רענייטש טימ טלָאצַאב רַאפרעד ןגירק תובוט ןעוט סָאװ ןשטנעמ , ,תורצ

 ,טגָאזעג יז טָאה

 סעמַאמ ןיימ ןופ סױרַא ןעמוק רעטרעוו עריא עלַא זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא

 ךיא רעבָא .רעצכעגָאז סעמַאמ ןיימ טנעקעג טוג בָאה ךיא ,ליױמ ןוא ּפָאק

 .קידנסיוו טשינ טכַאמעג ךיז בָאה

 יד ,עלָאר עטלּפָאט ריא טליּפשעג דנַאנַאכָאנ טָאה עדלָאג עניזוק ןיימ ןוא

 ,יורפ רעשיטקַארּפ ַא ןופ עלָאר יד ןוא עלעדיימ וולַאנ ,טבילרַאפ ַא ןופ עלָאר

 .יירטעג ןוא טסנרע טליּפשעג ןלָאר עדייב טָאה יז .עקירעמַא ןגעק זיא סָאװ

 טָאה ,ןגיוא עריא ןיא ןח בָאה ךיא זַא װִיַאנ טגָאזעג רימ טָאה יז ןעוו

 .ןעגנערברַאפ וצ רימ טימ םענעגנָא ןעוועג ריא זיא סע .טסנרע טניימעג יז

 ןגעק רימ וצ טדערעג טָאה יז ןעוו .ןפורעג טשינ סע ךיא טלָאװ עביל ןייק
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 דל עפ ס עטָאג אנהח

 -ימ ריא ןריפכרוד טלָאװעג טָאה יז .רעטסנרע ךָאנ ןעוועג יז זיא ,עקירעמַא
 .עקירעמַא ןייק ןרָאפ טשינ לָאז ךיא זַא ,ןעמַאמ ןיימ ןפלעה וצ עיס

 ךיא טנעמָאמ םעד ףיוא ךיא ןיב ,טעלג ַא ןבעגעג ריא בָאה ךיא ןעוו
 ריא .ןלעפעג קרַאטש רימ זיא טייקסטוג ןוא טייקוויַאנ ריא .טסנרע ןעוועג
 ריא ןופ ןָאט םעד ןיא ןוא םינּפ ריא ףיוא ןסָאגעגסיױא ךיז טָאה טייקסטוג
 טדערעג בָאה ךיא ןעוו .ןפורעג טשינ סָאד ךיא טלָאװ עביל ןייק רעבָא .ןדייר
 רָאג ןעוועג ךיא ןיב ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןופ טייקיטכיוו רעד ןגעוו ריא וצ
 .גנומיטשוצ סעמַאמ ןיימ ןגירק טלָאװעג ריא ךרוד בָאה ךיא .טסנרע

 -עג טייצ געט רָאּפ ַא ,עדלָאג עניזוק ןיימ ןוא ךיא ,רימ ןבָאה ױזַא טָא
 ,תילכת ןוא עביל ןופ ןלָאר ערעזדנוא טליּפש

272 



 לטעטש ןיימ ןיא תודוס ןייק ָאטשינ

 -עג טָאה רענייא ביוא .תודוס ןייק ןעוועג טשינ ןענעז לטעטש ןיימ ןיא

 .סעקוועשטשיּפ עלַא טימ טסּוװעג דלַאב ןופרעד ןעמ טָאה ,עביל ַא טליּפש

 ךיוא םעד ןגעװ ןעמ טָאה ,עביל ַא ןליּפש וצ טנכערעג טָאה רענייא ביוא

 סָאװ טרעהעג ןוא ןרעיוא טַאהעג ןבָאה לטעטש ןיימ ןיא טנעװ יד .טסּוװעג

 רעבָא ,טרעהעג טוג ייז ןבָאה סנטסיימ .טליפ ןוא טכַארט ,טגָאז רענייא

 יז .ןעגנַאלק עשלַאפ טײרּפש רַאפ ןוא טרעהרעד טוג טשינ ייז ןבָאה לָאמַא

 ,תועט ַא לָאמַא ןכַאמ ןשטנעמ וליפַא .טנעוו יװ רעמ טשינ טרָאפ ךָאד ןנעז

 ןיב ךיא זַא ,סעיינ טײרּפשרַאפ לטעטש ןיימ ןיא ןעמ טָאה רימ ןגעוו

 -ספיש ַא טַאהעג ןיוש בָאה ךיא .עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ קיטרַאפ ןעוועג ןיוש

 עצינלימ ןופ עניזוק עכייר ןיימ ןעמוקעג זיא ,טקַאּפעגניײא ןעוועג ןיב ,עטרַאק

 טָאה ןעמ .טבילרַאפ ריא ןיא ךיז בָאה ךיא .רענעלּפ עניימ טרעטשעצ ןוא

 .עקירעמַא ןייק עזייר ןיימ ןבעגעגפיוא בָאה ךיא ןוא ,םיאנת ןבירשעג ןיוש

 ַא ןרעוו לעװ ךיא .עניזוק רעכייר רעד ןופ ןתח ַא ,סע טסייה ,טציא ןיב ךיא

 .ךַאז עטוג ַא וט ךיא זַא ,טגָאזעג ןבָאה לייט ַא .לרחוס ַא ןוא למעדייא ךייר

 .קזוח טכַאמעג רימ ןופ ןבָאה רעדנַא

 רעטבילעג ןיימ ןופ ןרָאװעג ריֹוועג ךיא ןיב ןעגנַאלק עלַא יד ןופ טָא

 .לזייר

 בוט-לזמ ּפַא רימ טיג לזייר

 ךימ יז טָאה ,ןײרַא זיוה ןיא ןעלזייר ֹוצ ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא ןעוו

 :טגָאזעג רימ ןוא ענטומעלַאק לסיבַא ןעמונעגפיוא

 !בוט-לזמ ---

 :טגָאזעג רימ טָאה יז ןוא טרעדנוװרַאפ טקוקעגנָא יז בָאה ךיא

 רעה ,יז .ךודיש רעטוג ץנַאג ַא זיא סע ?ןענעקייל וטספרַאד סָאװ ---

 ךיז וטספרַאד סָאװ וצ זיא .ךייר זיא עטַאט ריא ןוא ,ענייש ַא זיא ,ךיא

 ַא ןייז דלַאב טסנעק וד ַאז ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ רעדָא ,ןרידוטש ,ןגַאלּפ

 ,רשוע רעקיטרַאפ
 סלזייר ןעמוקעגניירַא זיא ןרעפטנע וצ טַאהעג טייצ בָאה ךיא רעדייא

 :רעטרעװ רָאּפ ַא טגיילעגוצ ןוא ,עמומ

 עטַאט ריא זַא ,רעה ךיא --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,ךיילג ץנַאג זיא'ס ---

 זיא'ס .רעטעפ רענעגייא ןַא טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא ןוא ךייר רעייז זיא

175 



 דל 9 פ ס ע טָאן אנ ח

 רַאפ ןוא .טנעדוטס רעמערָא ןַא רעדייא םעדייא רעכייר ַא ןייז וצ רעסעב

 ןעוו ,ּפָאק ַא ןעיירדרַאפ ךיז יז לָאז סָאװ וצ .רעסעב ךיוא סָאד זיא ןעלזייר

 -קָאד ןקיטרַאפ ַא ןגירק ןענעק יז טעװ עקירעמַא ןיא ?גנוי ױזַא ךָאנ זיא יז

 .ךיז טגַאלּפ סָאװ םענייא טשינ ,ןתח ַא רַאפ רָאט

 ןעק יז .ןשימנײרַא טשינ ךיז לָאז יז זַא ,ןעמומ ריא ןטעבעג טָאה לזייר

 ,ןײטשַאב לטעטש ריא ןיײלַא

 סָאװ ,סעיינ עלַא ןבעגעגרעביא רימ טָאה לזייר ןוא קעװַא זיא עמומ ריא

 "רעד ןוא טנקײלעגּפָא סעלַא בָאה ךיא ןוא ,רימ ןגעו טײרּפשרַאפ ןענעז

 "וצ ןוש טָאה עטַאט ןיימ .עקירעמַא ןייק טמיטשַאב רָאפ ךיא זַא ,טרעלק

 ,טמיטשעג

 ,לזייר טגערפ --- ?ריד טלעפעג עניזוק עכייר ןייד רעבָא ---

 .עטוג ַא ,עליווו ַא רעייז זיא יז --- ,ךיא גָאז --- ,ָאי --

 --- ,ריא ןיא טבילרַאפ טסיב וד סָאװ רעדנּוװ ןייק טשינ ךָאד זיא ---

 ַא ,עטכעלש ַא רעייז ןיב ךיא ןוא עטוג ַא רעייז זיא ענעי --- ,לזייר טגָאז

 יז ןעק ךיא .לטעטש ןיימ ןופ ןשטנעמ עלַא סַאה ךיא .גנַאלש ַא ,תעשרמ

 ,טָאג ןעקנַאד ךיא לעװ ,ןענַאד ןופ ןרָאפקעװַא לעװ ךיא ןעוו .ןקוקנָא טשינ

 .ןשטנעמ עלַא יד ןופ ןרָאװעג רוטּפ ןיב ךיא סָאװ

 :טגָאזעג ןוא טכַארטעגכָאנ עלייוו ַא בָאה ךיא

 ,עטוג ַא יו רעמ ךָאנ ,עטוג ַא טסיב וד .עטכעלש ןייק טשינ טסיב וד ---

 ,טייקסטוג ךיוא זיא טייקטכעלש ןייד ,שרעדנַא טסיב וד

 טגערפ --- ?ןגָאז וצ סָאד גנַאל ױזַא טרעיודעג ריד טָאה סָאװרַאפ ---

 ןגעוו טרָאװ טוג ַא ןעניפעג וצ ,ןטכַארט טפרַאדעג טסָאה וד לייוו --- ,לזייר

 זיא טכעלש זיא ןעמ זַא ,"טייקסטוג ןוא טייקטכעלש? טסייה סָאװ ןוא .רימ

 ,טסעבעב וד .טכעלש ןעמ

 ,רעזגורב בלַאה ַא ריא ןופ קעװַא ןיב ךיא ןוא טלטרעוועצ ךיז ןבָאה רימ

 ןעדלָאג טימ זגורב רעוװ ךיא

 -כעלש ַא ןיא ןעוועג ךיא ןיב ,ןעלזייר ןופ ןעמוקעג םייהַא ןיב ךיא ןעוו

 ךיא .עדלָאג עניזוק ןיימ טימ ןדייר וצ ןטימעגסיוא בָאה ךיא .גנומיטש רעט

 ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ ןעמ טָאה ריא בילוצ לייוו ,ריא ףיוא ןעוועג זגורב ןיב

 ךיא סָאװ ,לרחוס ַא ,דניק-טסעק ַא ,םעדייא רעכייר ַא רעוו ךיא זַא רימ ןגעוו

 יז טצעה ןוא ןעמַאמ ןיימ טימ .טלַאה יז .ןרעה טשינ וליּפַא םעד ןגעוו ןעק

 ךיז ךיא בָאה ריא בילוצ .עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ןַאלּפ ןיימ ןגעק רעטנוא

 .ןעלזייר טימ טגירקעצ טשרע

 ריא ףיוא ןיב ךיא זַא ,טסּוװעג טשינ טָאה עכלעוו ,עדלָאג עניזוק ןיימ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -גרעה טשינ טכַאמעג ךיז בָאה ךיא ןוא ןפורעג לָאמ רָאּפ ַא ךימ טָאה ,זגורב

 טימ וטסליװ סָאװרַאפ, :טגָאזעג ןוא רימ וצ ןעמוקעגוצ יז זיא לָאמניײא .קיד

 "?ןדייר טשינ רימ

 ,ץרוק טרעפטנעג ךיא בָאה --- ,טשינ ליוװ ךיא ---

 :טרסומעגסיוא טוג ןַאד ךימ טָאה עמַאמ ןיימ

 ַאזַא טקידײלַאב וטסָאה סָאװרַאפ --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,ךיד םעש ---

 ןגָאז טשינ ךָאד טזָאל יז ,המשנ עטוג ַא זיא יז לייוו ?המותי ַא ,דניק ןייפ

 טסָאה וד זַא ,ןגָאז לָאמַא ךיא ליוו רעמָאט ,ריד ןגעק טרָאװ טכעלש ןייא ןייק

 .טשינ יז טזָאל ,ןטַאט ןייד ןיא ןטָארעג טסיב ,רַאנ ַא טסיב ,לכש ןייק טשינ

 םעד טימ טכערעג רע זיא רשפא ,עמומ/, :טגָאזעג רימ וצ סנטצעל טָאה יז

 ָאט .ןיהַא ןרָאפ עלַא זַא ,ךָאד טעז ריא .עקירעמַא ןייק ןרָאפ ליוו רע סָאװ

 טיג ןגעק זיא ןעמ סָאװ ןפלעה טשינ ךָאד טעװ סע .עמומ ,ךָאנ םיא טיג

 ."ךָאנ םיא

 .טגערפעג ךיא בָאה -- ?עמַאמ ,טגָאזעג וטסָאה עשז סָאװ ---

 רעטנוא ךיז טיג עטַאט ןיימ

 עקיטנייה זַא --- ,טגָאזעג עמַאמ ןיימ טָאה -- ,טרעפטנעג בָאה ךיא ---

 ןָאט רע לָאז .ךיד גלָאפ ךיא .רעניה יד ןופ רעגילק רעייא יד ןענעז ןטייצ

 ַא ןבעגעג רַאפרעד רימ טָאה עדלָאג .טנוזעג ןייז לָאז רע יבַא ליוו רע סָאװ

 ,שוק

 ,טגָאזעג ךיא בָאה --- ,?דיימ ןדלָאג ַא זיא יז ןוא עדלָאג טסייה יז ---

 .ןעדלָאג ןפורעגנײרַא טָאה עמַאמ ןיימ

 .ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ ןעמוקעגניירַא זיא עדלָאג

 .טגָאזעג עמַאמ ןיימ טָאה -- ,רעביא ךייא טעב ,רעדניק ---

 ןיד טרעוװ טׂשינ ןיב ךיא -- ,ןפורעגסיוא ךיא בָאה --- !עדלָאג --

 ,לגָאנ ןטסדנימ

 ןטספיט ןיימ ןקירדוצסיוא ןענופעג טשינ רעטרעוו ןייק רעמ בָאה ךיא

 ,טייז ןיימ ףיוא ןעמַאמ ןיימ ןעניוועגרעביא רַאפ ריא וצ קנַאד

 ןיימ ןעוו .ןעלכיימש עטסביל יד טימ טקוקעגנָא עדייב ךיז ןבָאה רימ

 ,טשוקעצ ןעוועג ךיז רימ ןטלָאװ ,ייברעד ןעוועג טשינ טלָאװ עמַאמ

 ןיש זיא עמַאמ ןיימ זַא ,ןרָאװעג ריֹוועג זיא עטַאט ןיימ יו םעדכָאנ

 -יירגוצ עלַא טכַאמעג לענש רע טָאה ,עקירעמַא ןייק עזייר ןיימ ןגעק טשינ

 -קעוװַא ןיימ ןופ גָאט רעד ןעמוקעג ךעלדנע זיא'ס ןוא עזייר ןיימ רַאפ ןעגנוט

 .עקירעמַא ןייק ןרָאפ
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 דל 9 פ ס טָאג אנה

 ןיליפת עניימ ןוא עטַאט ןיימ

 ךיימ ןיא ןגרָאמִירּפ רעטצעל רעד ,לרפ קיטסניד ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 .לטעטש

 זיא עמַאמ ןיימ .טנװַאדעג ןוא ןיליפת עניימ ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 טליפעג בָאה ךיא .ןיליפת עניימ ףיוא ןוא רימ ףיוא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג

 זיא סָאד זַא ,טכַארטעג ךיא בָאה ,טקנעד יז .טכַארט יז סָאװ ,טליפ יז סָאװ

 םילוצ זַא ,טסּוװעג טָאה יז ,ןיליפת יד ןָא וט ךיא סָאװ ,לָאמ עטצעל סָאד

 .ןענעװַאד ןיימ ןגעוו קידנסיוו טשינ ךיז טכַאמ עטַאט ןיימ .ךיא ןוװַאד ריא

 ןסע ןבעג וצ רימ ארומ טָאה יז .גיוא ןַא םעד ףיוא טלַאה עמַאמ ןיימ רעבָא

 טשינ ןסע לעװ ךיא ןעוו זַא ,טביילג יז ,טנװַאדעג טׂשינ רעירפ בָאה ךיא ןעוו

 יד ףיוא טקוק ןוא יז טייטש .טנוזעג םוצ ןטַאש רימ סע ןעק ,טנװַאדעג

 .ייז טימ ןענעגעזעג ןלעוו ךיז לָאז יז יו ױזַא ןיליפת

 עמַאמ ןיימ יבַא ןרעוו וצ רוטּפ ,לענׂש ןענעװַאד ךיא געלפ לָאמ עלַא

 -ַאד סָאד ןקידנע לענש ןיוש ךיא ןעק ,ןיליפת יד ןיא ןעזעג ןיוש ךימ טָאה

 ,גנַאל ךיא ןוװַאד טנייה .ןענעוו

 טנייה .טשינ טנייה .טסַאל ַא ןעוועג רימ ןיליפת יד ןענעז לָאמ עלַא

 יז טכַארטַאב ךיא לייוו ,ביל ןיליפת יד ךיא בָאה טנייה ,טכייל ייז ןענעז

 .גנַאל ךיא ןוװַאד טנייה .ןעמַאמ ןיימ ןופ לייט ַא סלַא

 -ַאס ַא ןיא טגײלעגנײרַא ייז ןוא ןיליפת יד ןָאטעגסיױא בָאה ךיא ןעוו

 ,הווצמ-רב ןיימ וצ טיינעגסיוא רימ טָאה עמַאמ ןיימ סָאװ ,עלעקעז םענעטעמ

 טמענ סָאד זַא ,טניימעג בָאה ךיא .ןעמונעגוצ רימ ייב סָאד עמַאמ יד טָאה

 א סלַא ,ןטיהּפָא ,ןטלַאהַאב סָאד ליוו יז לייוו ,קעװַא רימ ייב סע עמַאמ יד

 ייז לָאז ךיא זַא ,ארומ טָאה יז .ןיליפת יד טשינ יז טיורטעג רימ .גנורענירעד

 ןיא ןָאטעג סיר ַא רימ טָאה סָאד ,ןייֹרַא םי ןיא געוו ןפיוא ןפרַאװנײרַא טשינ

 ַא טַאהעג בָאה ךיא רעבָא ?רימ ןגעוו ןטכַארט ױזַא יז לָאז סָאװרַאפ .ץרַאה

 ,רימ ןגעוו גנוניימ ַאזַא טַאהעג טשינ טָאה עמַאמ ןיימ .תועט

 ךייד ןיא ןיליפת יד ןיײרַא גייל ךיא --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,עלעדנוז ---

 ילרפ רעד ןיא ןדעי ןעניפעג וצ ייז ּוװ ןסיוו טסלָאז .ןביוא ןופ ,לצנער

 -רַאפ לע ךיא זַא ,דשוח טשינ וליפַא ךימ זיא יז .עמַאמ ערעייט ןיימ

 טשינ סָאד ליוװ יז רָאנ ,דשוח ָאי ךימ יז זיא רשפא ןוא ,ןענעוװַאד ַא ןלעפ
 ,ליומ ריא טימ ןגָאזסױרַא

 ןענעװַאד ךיא לעװ עקירעמַא ןיא --- ,ריא וצ ךיא גָאז --- ,עמַאמ ---
 -רעד ךיז ךיא לעװ ןיליפת יד ןָאטנָא לע ךיא ןעוו .ריד בילוצ גָאט ןדעי

 | ,ריד ןָא ןענָאמ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -רַאפ עמַאמ ןיימ .ןרָאפקעװַא ןיימ ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא ךעלדנע

 יד טלַאה עטַאט ןיימ .טנייוו יז יװ ןעז טשינ לָאז ךיא ,ןגיוא יד ךיז טקעד

 טסַאּפ עטַאט ַא .ןרערט ןזייוו וצ טשינ םיא טסַאּפ סע .ןזָאלעגּפָארַא ןגיוא

 וצ לטעטש םעד ךרוד ןרָאפ רימ .ןכָארבעצ ךיז ליפ ךיא .ןענייוו וצ טשינ

 -- ףןגיא עצרַאװש עסיורג רָאּפ ַא סױרַא ןקוק רעטצנעפ ַא ןופ ,ןַאב רעד

 .ןגיוא סלזייר

 ןריט יד ייב ןדִיי ןעייטש סע ּוװ ,ןעמָארק ,ןבלעוועג יײברַאפ ןרָאפ רימ

 רעוו ןוא ביל ױזַא עלַא רימ ןענעז טציא .טנעה יד טימ רימ וצ ןכַאמ ןוא

 ?ןעז לָאמַא ייז ךיא לעװ יצ טסייוו

 *!טשינ הָאפ , :רעטרעוו ייווצ זיולב טגָאזעג טציא טלָאװ עמַאמ ןיימ ןעוו

 ,טגָאזעג רעכיז סע טלָאװ יז .טשינ טגָאז יז רעבָא .ןרָאפעג טשינ ךיא טלָאװ

 .ןגלָאפ יז לעװ ךיא זַא ,טשינ טביילג יז רעבָא

 -עג/ :טגָאז ןוא טנַאה יד רימ טיג עטַאט ןיימ .ןַאב רעד ייב ןענעז רימ

 "רַאפ טימ טקוק עמַאמ ןיימ .טשינרָאג רע טגָאז רעמ ?!שטנעמ ַא ייז ,קנעד

 ךיילק ןיימ .טשינ יז טנייוו ,ןרערט ןייק טשינ ןיוש טָאה יז ,ןגיוא עטרעווילג

 יז יװ ױזַא שטיווק ַא טיג ןוא ,זדלַאה ןפיוא רימ טלַאפ ,עניצ ,לרעטסעווש

 .(גנוי ןברָאטשעג זיא יז) .ןעז טשינ ןיוש ךימ יז טעו רעמ זַא ,טסוװעג טלָאװ

 .ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ רימ ףיוא טמוק עדלָאג ,רימ ףיוא ןקוק עלַא

 -עצ ךיז ךיא טלָאװ ,טגָאזעג סעּפע טלָאװ ךיא ןעוו .טשינרָאג גָאז ךיא

 יװ ױזַא ,עמַאמ-עטַאט ןיימ ףיוא גנַאל קוק ךיא .טשינרָאג ךיא גָאז ,טנייוו

 ךיא בָאה רעמ .לָאמ ןטצעל םוצ ייז ףיוא קוק ךיא זַא ,טליפעג טלָאװ ךיא

 .ןעזעג טשינ לָאמנייק ןיוש ייז

 ךיוש ןפרַאד ןרישזַאסַאּפ יד זַא ,ןרעהוצנָא טיג ,טפייפ וויטָאמָאקָאל רעד

 עטַאט רעד טגָאז *!ןייג זומ ןעמ,, .ייטש ךיא .ןַאב רעד ףיוא ןצעזפױרַא ךיז

 ךיא .ןפלעה טשינ רימ טעװ ןייטש ןיימ זַא ,ךימ טנָאמרעד ןוא ץכערק ַא טימ

 רעמ קוק ךיא .ןײלַא ךיז ןופ ןפױלטנַא ליוו ךיא .ןפיול לָאמַא טימ ןָא בייה

 יד טכַאמרַאפ רָאטקודנָאק רעד .ןַאב ןיא ןיירַא ייג ךיא .קירוצ ףיוא טשינ

 רעמ ןעק ךיא .רעטצנעפ ןכרוד סױרַא טשינ קוק ,קעװַא ךיז ץעז ךיא .ריט

 ַא קעװַא ךיז טצעז רימ ןבעל .ןטלַאהסיוא טשינ רעמ ןעק ךיא ,ןקוק טשיג

 רע .רחוס-רעייא ןַא ,דָיי רערעטלע ןַא ,והילא םייח 'ר ,רישזַאסַאּפ רעטייווצ

 םעד ךרוד סױרַא רדסכ טקוק רע .טשינ רעה ךיא רָאנ .סעּפע רימ וצ טדער

 ךָאנ טעז רע סָאװ אנקמ םיא ןיב ךיא .טנַאה רעד טימ טכַאמ רע .רעטצנעפ

 טשינ ןעק ךיא .ןעדלָאג ,רעטסוועש ןיימ ,ךעלרעדירב עניימ ,עמַאמ-עטַאט ןיימ

 .ייןקוק
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 ד לט פ ס על טָאג אנ ח

 םייח 'ר .ןפיול וצ ןָא גנולצולּפ טבייה ןוא ןריר ןָא ךיז טבייה ןַאב יד
 :סיוא טפור והילא

 עג טָאה יז !ןרעװ יז לָאז טהפרשרַאפ !עקירעמַא ךיז לָאז ןדניצנָא ---
 -קילגמוא טכַאמ יז !ןרָאװעג ןריובעג זיא יז רעדייא ןרעוו טנערברַאפ טלָאז
 יז לָאז ,ופט .ןרעטלע ערעייז ןופ רעדניק קעװַא טסייר יז .סעילימַאפ ךעל
 !ןרעוו

 ,טנייוועצ ךיז בָאה ךיא

178 



 עקיועמַא ןיא





 עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא

 רעלענש ץלַא ,לטעטש ןופ רעטייוו סָאװ .לטעטש ןיימ טזָאלרַאפ ןַאב יד

 .יז טרָאפ

 ,רעדלעפ ,רעמייב ייברַאפ ןעִילּפ סע .רעטצנעפ ןכרוד סױרַא קוק ךיא

 .םירעיוּפ

 ןכרוד ךיא בָאה ,ןפיול ןביוהעגנָא טָאה ןַאב יד רעדייא ,רעירפ טשרע

 בָאה ךיא רעבָא ,לרעטסעוװש ןיימ ,ןטַאט ןיימ ןעז טנעקעג ךָאנ רעטצנעפ

 טציא .םעד רַאפ ךַאװש וצ ןעוועג זיא ץרַאה ןיימ .ןקוקוצסױרַא טַאהעג ארומ

 וצ ןיוש זיא'ס רעבָא .ייז ףיוא ןָאט קוק ַא זיולב .ןעז טלָאװעג ייז ךיא טלָאװ

 ןעז ךָאנ טלָאװעג ,קעװַא זיא ןַאב יד זיב ןענַאטשעג רעכיז ןענעז ייז .טעּפש

 .טסיזמוא טרַאװעג ןבָאה ייז .ןזיועג טשינ ךיז בָאה ךיא רעבָא .םינּפ ןיימ-

 טימ ןעגנַאגעגמײהַא ןענעז ייז .ןעמונעגטימ ךימ ןוא ןפָאלטנַא זיא ןַאב יד

 ,רעצרעה ענעכַארבעצ

 עמַאמ ןיימ וליפַא .טנייװעג טשינ רענייק טָאה ךיז ןענעגעזעג םייב
 ?רַאפ טָאה רע זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא ץרעמש רעייז ,טנייוװעג טשינ טָאה

 טָאה ,לרעטסעווש ןיילק ,סיז ןיימ ,עניצ לרעטסעווש ןיימ .ןרערט יד ןטלַאה

 רַאפ טדערעג טָאה סָאװ ,שטיווק ַא ןבעגעג ,רימ טימ ךיז ןענעגעזעג םייב

 .ןעמעלַא

 ,רימ ןבעל טציז סָאװ ,לטעטש ןיימ ןופ רישזַאסַאּפ רעד ,והילא םייח 'ר

 ןוא קילב ןייז טימ ךיז ןגעגַאב ךיא .ךימ טכַארטַאב רע .עלייוו ַא טגייווש

 :ןרסומ ךימ ןוא רימ וצ ןדייר ןָא-טבייה רע

 ױזַא ןרָאפקעװַא ןוא ןרעטלע ענייד ןזָאלרעביא טפרַאדעג וטסָאה ,ונ,

 סָאװ וצ ?ןעד סָאװ .ןיוש טסקנעב וד .ןגיוא ענייד ןיא ןרערט עז ךיא ?טייוװ

 טשינ זיא תבש ּוװ ,דנַאל-הפירט ַא ךָאד זיא'ס ?וטסרָאפ ןיהּוװ ןוא ,וטסרָאפ

 ןעמ טסַאפ רוּפיכ-םוי וליּפַא .בוט-םוי ןייק טשינ זיא בוט-םוי ןוא תבש ןייק
 ?ןיהַא וטסרָאפ סָאװ זיא .טדערעגּפָא זיא באב-העשת ןופ ,טשינ טרָאד ךָאד

 גָאט ןדעי ןעמ טסערפ טרָאד זַא ,טגָאז ןעמ .שיילפ קיטש ַא ךָאנ ןסע וצ

 -עג סָאד ךָאד ךיז טלָאװ ךיא ,הפירט טרָאד שיילפ סָאד ךָאד זיא .שיילפ

 "!יופט ,"ונצקשת ץקש; !עפ .ןסע וצ טסואימ

 ,םיטחוש טימ ,שיילפ רׂשכ ןַארַאפ ךיוא זיא טרָאד זַא ,םיא וצ ךיא גָאז

 ךיא זַא ,ןלייצרעד ןָא םיא בייה ךיא .םידיגמ ןוא ןלוש ,ןדִיי עמורפ ,םינבר
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 ד לָצ פ ס ע טָאג אב ח

 טרעה ןוא ןיליפת רָאּפ ייווצ ןיא רע טנװַאד ,עקשיפ רעטעפ ַא טרָאד בָאה
 ,דיגמ ַא תבש עלַא

 זיא עקירעמַא, :טיירש ןוא ןדיירסיוא טשינ והילא םייח 'ר ךימ טזָאל
 ַא ףױרַא טרָאד טלעטש סע רעװ .הפירט זיא טרָאד דרע יד .ריזח יװ הפירט
 טרָאד .היסהרפב ןעמ טקידניז טרָאד ,םודס זיא טרָאד .הפירט ןיוש זיא סופ
 ."טשימעגסיוא עלַא ,בייוו ןיימ ,בייוו סמענעי .הׂשוב ןייק ןַארַאפ טשינ זיא

 -עגנייא בָאה ךיא .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןדייר ןזָאלעג םיא בָאה ךיא
 טשינ טרעה ןוא טיירש רע .ןריטנעמוגרַא טשינ ןעמ ןעק םיא טימ זַא ,ןעז
 ןיא רעכלעזַא דַיי רעקיצנייא רעד טשינ זיא רע .טגָאז רעטייווצ רעד סָאװ
 ןפָאלטנַא ןיב ךיא סָאװ ,טוג רשפא זיא'ס זַא ,טכַארט ךיא ןוא ,לטעטש ןיימ
 | ,טרָאד ןופ

 -ַאיסוה ןייק טרָאפ רע .עיצנַאטס ַא ייב רעטנורַא טייג והילא םייח 'ר
 -ַאסַאּפ ערעדנַא ןיירַא ןעמוק סע .ןַאב רעדנַא ןַא ןיא רעבירַא טייג ןוא ןיט
 ןבעל ךיז טצעז והילא םייח 'ר ןופ ץַאלּפ ןפיוא ,ןדיי-טשינ ןוא ןדִיי ,ןרישז
 ,טייז ןיא סיוטש ַא רימ טיג ,סיפ יד סיוא טקערטש ,קַאילָאּפ ַא קעװַא רימ
 רעכלעוו ףיוא ,דליש יד ּפָא טצירּפש ץכעיײּפש רעד ןופ לייט ַא .יײּפש ַא טוט
 רימ ףיוא טקוק רע ."ןעייּפש וצ ןטָאברַאפ זיא סע, !ןבירשעגפיוא זיא סע
 *!ןַאב ןיא ןרָאפ ןדִיי ַא ןעמ טזָאל סָאװרַאפ, :ןגָאז לָאז רע יוװ ױזַא רעזגורב ַא

 ןענעז עלַא .ןדיי-טשינ ןוא ןדִיי ,ןרישזַאסַאּפ ערעדנַא יד ףיוא קוק ךיא
 ,והילא םייח 'ר ןשיטַאנַאפ םעד ךָאנ ןעקנעב ןָא בייה ךיא .דמערפ רימ ייז
 ךיא בָאה ,רימ ןבעל ןסעזעג זיא רענעי ןעוו .רסומ טגָאזעג רימ טָאה סָאװ
 -ץיא .םייה ןיימ ןופ ,לטעטש ןיימ ןופ טייוו טשינ ןיב ךיא זַא ,טליפעג ךָאנ
 ןיימ ןופ רעמ ץלַא ךיז רעטייוורעד ךיא זַא ,טונימ רעדעי טימ ךיא ליפ רעט
 ,םייה רעמערָא

 גרובמַאה ןיא

 טעװ ףיש ַא ןענַאװ ןופ ,טָאטש-ןפַאה עשטייד יד ,גרובמַאה ןיא ןיב ךיא
 ,קרָאײוינ ןייק ןריפקעװַא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ךימ

 -עג סע טָאה ןעמ יװ ,ריטרַאװק-טנַארגימע רעדָא ,לעטָאה ןיימ ןיא
 ןופ רעמ ,רענעמ ןוא ןעיורפ ,ןדִיי סנטסניימ ,ןשטנעמ ךס ַא ךיז ןעניפעג ,ןפור
 ןפרַאד ןוא ,ןעמַאזוצ רימ טימ ןעמוקעגנָא ןענעז לָאצ עסיורג ַא .עגנוי --- ץלַא
 ,ףיש רעבלעז רעד טימ ןרָאפקעװַא

 ,רעלדיפ ַא טליּפשעג טָאה טנוװָא ןיא .טכַאנרַאפ ןעמוקעגנָא ןענעז רימ
 בָאה ךיא עכלעוו ,לדיימ ַא .ץנַאט ןיא ןעמעננײרַא ךימ ליוו ןעמ .טצנַאט ןעמ
 זַא ,טניימ סָאװ ,רימ וצ טנעה עריא סיוא טקערטש .,ןעזעג טשינ לָאמנייק
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 זייוו ןוא ךיז קידלושטנַא ךיא .טשינ ךיז זָאל ךיא ,ןצנַאט ריא טימ לָאז ךיא

 -עגקעװַא טשרע זיא סָאװ ,רענייא ןעק יװ .ייוו רימ ןעוט סיפ יד זַא ,ריא

 ?ןצנַאט ןלעטש ךיז ,טקנעב סָאװ ,םייה רעד .ןופ ןרָאפ

 ףעמונעגמורַא ךיז טלַאה ןעמ .עקידנצנַאט יד ףיוא קוק ןוא ייטש ךיא

 ןעמַאלּפ סע .רעדיוו טצנַאט ןעמ ןוא ךיז ןעמ טשוקעצ ,ץנַאט ַא טקידנע ןעמ

 יז ;ךיז שודיח ךיא .ךעלקילג ךיז ןליפ ייז .עקידנצנַאט יד ןופ !עמינּפ יד

 יז ,טשינ רָאג רעירפ ןופ ךיז ןענעק עטסיימ יד ;טנעקַאב טשרע ךיז ןבָאה

 ןבָאה ייז !ךיז ןשוק ייז ןוא ןעזעג טשינ וליּפַא ךיז רעירפ העש ַא טימ ןבָאה

 !ביל ןיוש ךיז

 "עג טָאה רימ ?ןבילרַאפ לענש ױזַא ךיז ןעמ ןעק ?ךעלגעמ סָאד זיא יו

 ןיימ ,ןעדלָאג טימ .שוק ַא ןבעגעג רימ טָאה לזייר זיב ,רָאי ייווצ טרעיוד

 -עג טשינ ךיא בָאה ןרָאי ךס ַא טנעקעג בָאה ךיא עכלעוו ,עניזוק רענעגייא

 ןבָאה ייז ןעוו ,טונימ רעטשרע רעד ןופ ךיז ןשוק ייז ןוא ,ןשוק וצ ךיז טגַאװ

 .ןעזרעד ךיז

 !ןעילוה ןוא ןעיירפ ךיז ױזַא ייז ןענעק ױזַא יוװ :ךיז ייב ךיוא גערפ ךיא

 -ַאמ ַא ןטַאט ַא :םייה רעטלַא רעד ןיא ןזָאלעגרעביא ןצעמע ךָאד ןבָאה ייז

 ײז ןעװ ץרַאה סָאד ןסירעצ טשינ ייז טרעוװ .רעטסעװש ַא ,רעדורב ַא ,ןעמ

 זַא ,רימ טגָאז ןעמ ?ןעמַאמ רעד ןיא רעדָא ןטַאט םעד ןיא ךיז ןענָאמרעד

 ןזָאלעגרעביא םייה רעד ןיא ןבָאה ,טַאריײהרַאפ ןענעז ייז ןופ לייט רעסיורג ַא

 רעבייו יד .ןטַאט ןכָאנ אמתסמ ןעקנעב רעדניק ערעייז ,רעדניק ,רעבייוו

 ,ךעלסיפ יד טבייה עלעדנַאמ ַא יו ךיא עז ָאד ןוא .רענעמ ערעייז ךָאנ ןעקנעב

 ןיא .קילג ןופ טלַארטש םינּפ ןייז ,ךיז וצ יז טעילוט ,עלעמַאד ַא םורַא טמענ

 יד טפרַאװ רע .לָאמ ןטשרע םוצ רשפא טצנַאט רע זַא ןעמ טעז ןצנַאט ןייז

 ןעמענמורַא סָאד םיא ייב רקיע רעד זיא ,סיוא טעז סע יװ .קלָאט ַא ןָא סיפ

 ?ָאד ךיז טוט סָאװ זיא .ןצנַאט סָאד טשינ ,עלעבייוו סָאד

 רעד ףיוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה ןעמ רעדייא רָאפ טמוק סעלַא סָאד ןוא

 "גיא ןייז ןיוש ךָאד זומ טרָאד ?עקירעמַא ןיא ןייז ןיוש טעוװ עשז-סָאװ .ףיש

 ,רקפה ןצנַאג
 רעדייא ,יירפ ,רקפה ןצנַאגניא ןייז לָאז סע זַא ,רעסעב זיא רשפא ןוא

 טימ ןכדש ַא ךרוד ןבָאה הנותח ןוא לדיימ ַא ףיוא ןקוק ןרָאט טשינ לָאז ןעמ

 ?לטעטש רעזדנוא ןיא ךיז טריפ סע יװ --- טשינ ןעק ןעמ סָאװ ,רענייא

 ,טרעדוּפעגנָא ןענעז סָאװ ךעלבייוו ןוא ךעלדיימ עלַא יד ףיוא קוק ךיא

 רעדָא ,לזייר רעטבילעג ןיימ טימ ייז ךיילגרַאפ ךיא ןוא טעלַאמכַָארקעגנָא

 טַאהעג טשינ ןבָאה ענעי !דיישרעטנוא ןַא רַאפ סָאװ ,עדלָאג עניזוק ןיימ טימ

 -עג טשינ ןבָאה ייז .ןח סטָאג טַאהעג ןבָאה ענעי .רעמינּפ יד ףיוא ברַאפ ןייק
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 ךדל 9 פ ס עטָאג אנהח

 ןיא ןעגנולקעגּפָא סע טָאה ךַאל ַא ןבעגעג טָאה לזייר זַא .ברַאפ ןייק טפרַאד
 ןבעגעג טָאה עדלָאג ןעוו .דיירפ טמעטָאעגנײרַא ןבָאה עלַא ןוא טפול רעד
 זיא ,טייקכעלביל טימ ,טייקסטוג טימ ןעמעלַא טליפעגנָא סע טָאה ,לכיימש ַא
 ?םעד ןגעק ברַאפ זיא סָאװ

 סָאד ,שטנעמ ןייא ןעװעג ןטלָאװ לזייר ןוא עדלָאג ןעװ ךיא טכַארט
 ןוא ןח ןוא טפַאשגולק סלזייר טגָאמרַאפ טלָאװ סָאװ ,לדיימ ןייא :טניימ
 ,ךאלמ ַא ןעוועג רעכיז סָאד טלָאװ --- טייקכעלביל ןוא טייקסטוג סעדלָאג
 ןייא ןיא טייקסטוג ןוא המכח ליפ ױזַא ןבעגניירַא טלָאװעג טשינ טָאג טָאה
 ןוא ןעלזייר ןשיװצ טלייטעצ סע רע טָאה .ליפוצ ןעוועג טלָאװ סע .שטנעמ
 -ךיימ ןוא ךעלבייוו עלַא יד טָא ןריסערעטניא ךימ ןענעק יװ ,טנייה ,ןעדלָאג
 .ןצנַאט סָאװ ,ךעל

 טחוש עלהנוי

 ןיילק ַא טימ ,עלעדִיי ןיילק ַא זיא ,טשינ ןצנַאט עכלעוו ,יד ןופ רענייא
 סױרַא טקעטש סע ןענַאװ ןופ שוילעּפַאק ןסיורג ַא ןיא ןָאטעגנָא ,עלעדרעב
 טדַאל ןעמ ןעוו ןוא .ןצנַאט םוצ ןייא טשינ רענייק טדַאל םיא ,עקלומרַאי ַא
 -ןיײרַא טשינ ךיז טלָאװ עקלומרַאי ןייז ,ןעמונעגנָא טשינ רע טלָאװ ,ןייא םיא
 .ךעלסיפ יד ףױא טקוק ,טקוק ןוא רע טציז .סרעצנעט יד ןשיװצ טסַאּפעג
 רע .טלכיימש רע ,לַאז ןרעביא ןעילפ סָאװ ךעלסיפ יד ךָאנ טגָאי גיוא ןייז
 ,האנה טָאה רע .טלעווק רע ,טכַאל

 רעטלַא רעד ןיא זיא רע זַא ,םיא ןגעוו ךיז טעקשוש ןעמ יװ רעה ךיא
 ןיא !סָאד ייז ןסייוו ױזַא יו .טחוש עלהנוי טסייה ןוא טחוש ַא ןעוועג םייה
 ,ריֹוועג ץלַא לענש ןעמ טרעוו רעגַאל"ןטנַארגימע ןַא

 ,עלעמַאד ַא קעװַא ךיז טצעז טחוש עלהנוי ןבעל ,ץנַאט םעד טקידנע ןעמ
 טכַארטַאב טחוש רעד זַא ,עז ךיא .ןרעדנַא ןַא טימ טצנַאטעג רעִירפ טָאה סָאוװ
 ןדייר ייז .ךערּפשעג ַא ןָא דלַאב עקַאט טבייה רע .ןגיוא יד טימ יז טסע ,יז
 טבייה סע יװ ךיא רעה גנילצולּפ .טשינרָאג ןעניימ סָאװ ,רעטרעוו טַאלג םדוק
 ,עקניטוג יװ ,רעטרעװ עכלעזַא רעה ךיא .ןּפיל סטחוש ןופ קינָאה ןעניר ןָא
 -יז ךיא ןיב בייוו ןגייא ןייז טשינ זיא סָאד זַא .לכאלמ ,עלהמׂשנ ,עקניבויל
 .טרעהעג טׂשינ ךָאנ ךיא בָאה בייוו ןייז וצ ןדייר ױזַא לָאז טחוש ַא זַא ,רעכ
 דיר וצ ױזַא ךיז רע טביולרעד ,ךיא טכַארט ,הבורק ַא סָאד זיא רשפא .ונ
 רעטייוו ךיז רעה ךיא .עדמערפ יװ ןסעזעג ייז ןענעז רעירפ טשרע שטָאכ
 ןעוו טגָאזעג בייוו רעייא טלָאװ סָאװ; :םיא טגָאז יז יװ רעה ךיא ןוא ןייא

 רימ ריא טפרַאד סָאװרַאפע :רֹע טגָאז "?רימ וצ ןדייר ױזַא ךייא טרעה יז |
 -עבייוו סָאד טכַאל *!?ןָאטעג סטכעלש ךייא בָאה ךיא !בייװ ןיימ ןענָאמרעד
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 -"רעביא טָאה רע זַא ןופרעד ןיוש סייוו ךיא ןוא ריא טלעפעג ץיוו רעד .על

 ,ריא טלעפעג ץיוו ןייז סָאװ ,טקיטומרעד ,רע .םייה רעד ןיא בייוו ַא טזָאלעג

 טָאה ריא; :םיא יז טגָאז .ריִצַאּפׂש ַא ףיוא ןײגוצסױרַא םיא טימ יז רע טעב

 זיא סע .ןריצַאּפש רימ טימ ןייג ןיוש טליוװ ןוא רימ טימ טנעקַאב טשרע ךיז

 ןייג ןעמ געמ לכאלמ ַאזַא טימ/,, :רֹע טרעפטנע ."?ןסיורד ןיא רעטצניפ ךָאד

 ,"רעטצניפ רעד ןיא:

 טָאה ,ןדייר ייז סָאװ ןייא ךיז רעה ךיא זַא ,טקרעמַאב טָאה לטחוׂש סָאד

 "פיוא ךיז טָאה יז ןעוו .קנַאב רעדנַא ןַא ףיוא ןצעזוצרעביא ךיז ןטעבעג יז רע

 .סַאג ןיא טריפעגסיורַא ןוא םערָא ןרעטנוא ןעמונעגנָא יז רע טָאה ,ןביוהעג

 לטחוש ַא ?ָאד ךיז טוט סָאװ, :טכַארטעג בָאה ךיא ןוא קעװַא ןענעז ייז

 ,טנעקַאב טשרע ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,יורפ ַא וצ רעטרעוװ עכלעזַא טדער

 ."ףיש רעד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע רעדייא ךָאנ זיא סָאד ןוא

 טָאה סָאװ ,והילא םייח ןַאמסדנַאל ןיימ טכערעג עקַאט רשפא ךָאד זיא

 ..?ףירט זיא עקירעמַא ןיא דרע יד זַא ,טגָאזעג

 עקרענָאיצולָאװער יד ,ַאינָאס

 .ףיש רעד ףיוא

 עלהנוי םעד ןעזעג לָאמ ןייא זיולב ףיש רעד ןופ קעד ןפיוא בָאה ךיא

 סָאװ ,יד טשינ ,ערעדנַא ןַא ,לבייוו ַא וצ טעילוטעג ךיז טָאה רע יװ טחוש

 -עג ךיא בָאה ,לבייוו עטשרע סָאד .גרובמַאה ןיא עקניבויל ןפורעג טָאה רע

 גָאט ןטשרע םעד ןעוועג זיא סָאד .ןַאמ רעדנַא ןַא טימ טגנערברַאפ יז יוװ ,ןעז

 -ניארַאפ רעמ ןעװעג טשינ ךיא ןיב רעטעּפש .ףיש רעד ףיוא ןיב ךיא סָאװ

 טלקיװרַאפ ןרָאװעג ןײלַא ןיב ךיא .ערעדנַא ןופ ןענַאמָאר יד ןיא טריסערעט

 .ןַאמָאר ַא ןיא
 .ןסייהעג יז טָאה ַאינָאס

 "וצ ןעגניז טרעהעג יז בָאה ךיא ןעוו ריא ןיא טבילרַאפ ךיז בָאה ךיא

 :לדיל-סקלָאפ עשיסור סָאד ערעדנַא טימ ןעמַאז

 ,ַאלסַאר ,ַאיסָאר

 .ַאיבעיט עינמ לַאשז

 ,תונמחר ריד ףיוא בָאה ךיא ,דנַאלסור ,דנַאלסור :טניימ סָאד סָאװ

 ןוא ןעגנוזעגטימ בָאה ךיא .ץרַאה ןיימ וצ טרילעּפַא טָאה עידָאלעמ יד

 ,לטעטש ןיימ ךָאנ טפַאשקנעב ןיימ טקירדעגסיוא םעד ךרוד

 ןעגניז טקידנעעג טָאה ןעמ יו םעדכָאנ .קיצרַאה ןעגנוזעג טָאה ַאינָאס

 טָאה ,עדנָאלב א ןעוועג זיא יז .טנעקַאב ריא טימ ךיז ךיא בָאה דיל סָאד

 ךיא רעכלעו טימ ,לסקיש עדנָאלב סָאד ,ןענימרעה וצ ךעלנע ןעזעגסיוא
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 ַא רָאג ןעוועג רעבָא זיא דיישרעטנוא רעד .ןיוװ ןיא עביל ַא טליּפשעג בָאה
 טָאה ענימרעה .שרעדנַא רעבָא ,עביל ןגעוו טדערעג ןבָאה עדייב .רעסיורג
 וצ עביל ריא ןגעוו טדערעג טָאה ַאינָאס .רימ וצ עביל ריא ןגעוו טדערעג
 ,עיצולָאװער רעד וצ ,טייהשטנעמ רעד

 ריא רַאפ ןבָאה ןגיוא עיולב עריא .טדערעג קיניײװ ןײלַא טָאה ענימרעה
 -רעד טָאה יז .טדערעג ןוא טדערעג ,טדערעג ןיילַא טָאה ַאינָאס .טדערעג
 ,ןרערט ןפורעגסיורַא רימ ייב ןוא ריביס ןיא טעשטומעג ךיז טָאה יז יו טלייצ
 טעװעטַארעגסױרַא ךיז ןפוא ןקיצנוק ַא ףיוא טָאה יז יו טלייצרעד טָאה יז
 ןגעק סַאה טימ טדערעג טָאה יז ,דיירפ רימ ייב ןפורעגסױרַא ןוא ריביס ןופ
 יד קידנענעכערנײרַא ,ןענַאריט ןוא רעשרעה עלַא ןגעק ןוא םישזער ןשירַאצ
 ,ןטסילַאטיּפַאק יד ,עכייר

 ןפמעקַאב וצ זיא עקירעמַא ןיא עיסימ ריא זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה יז
 -רעה רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ רעטעברַא יד ןעײרפַאב ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד
 ,טפַאש

 ןוא ןעמונעגמורַא ךימ יז טָאה ,ריא טימ טמיטשעגנייא בָאה ךיא ןעוו
 .שוק ַא ןבעגעג רימ

 סָאװ ,רעטעברַא יד ןגעוװ דיילטימ ןוא עביל טימ טדערעג טָאה יז ןעוו
 טשינ ןענעק ןוא ןעגנוניוװ ערעטצניפ ןיא ןבעל ,ןהעש עגנַאל ןטעברַא ןזומ
 .טשוקעג ןוא ןעמונעגמורַא יז ךיא בָאה ,רעדניק ערעייז וצ זײּפש גונעג ןבעג

 -עג טַאלג טשינ ,עיידיא ןַא בילוצ ןשוק עקילייה ןעוועג ןענעז סָאד
 ,ךיז טשוק

 ,לטעטש ןיימ ךָאנ טפַאשקנעב יד ןעמונעגקעװַא רימ ייב טָאה ַאינָאס
 ןסעגרַאפ בָאה ןוא ריא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןיב ךיא .ןרעטלע עניימ ךָאנ
 .ןעמעלַא ןָא

 -ַאטיּפַאק ַא ,לקנָא ןכייר ַא וצ טרָאפ יז זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ַאינָאס
 יז ,געט רָאּפ עטשרע יד זיולב ,גנַאל ןייז טשינ םיא ייב טעװ יז רעבָא ,טסיל
 ןפמעקַאב ןוא סקיירטס ןריפ ןוא קיגנעהּפָאמוא ןרעוװ ,טעברַא ןגירק ןַאד טעוו
 טָאה ױזַא ,רעּפַאצ-טולב םעד ,לקנָא ריא קידנענעכערנײרַא ,ןטסילַאטיּפַאק יד
 ,ןפורעג םיא יז

 סלקנָא עניימ ןגעק ןעלדנַאה ךיוא ךיא לָאז ױזַא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה יז
 .ךייר ןענעז ייז ביוא

 -סעװש ןיימ ,רעדירב עניימ ,ןרעטלע עניימ טנָאמרעד בָאה ךיא ןעוו
 ,ןעמַאמ ַא טימ ןטַאט ַא טָאה רענייא רעדעי .טכַאלעגסיוא ךימ יז טָאה ,רעט
 ןגעוו ןטכַארט וצ, !סָאװ ָאט ,טגָאזעג יז טָאה ,רעטסעוװש טימ ,רעדירב טימ
 טָאה ,"לַאטנעמיטנעס ןוא שיטסיניװָאש ,ךעלרעגריבניילק זיא עמַאמ-עטַאט
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 יד ןביל ףרַאד ןעמ; .רענָאיצולָאװער ןטמירַאב ַא ןופ עדער א ןופ טריטיצ יז

 .טגָאזעג יז טָאה ,"ןרעטלע יד טָאטשנָא טייהשטנעמ

 זייווכעלסיב רעבָא ,טמיטשעגנייא טשינ ריא טימ ךיא בָאה גנַאפנָא ןיא

 טלעוו יד ןעיײרפַאב וצ ןטעברַא זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב

 ,ץלַא ןופ רעקיטכיוו זיא

 "עפ עניימ ייב סקיירטס ריפ ךיא יװ ןעמולח רימ ךיז טגעלפ טכַאנייב

 ַא ןפרָאװעג ידוד רעטעפ ןיימ ךיא בָאה לָאמנייא ןוא ,עקירעמַא ןיא סרעט

 טרָאפ ,ןסָארדרַאפ ךימ סע טָאה .טקיטולבעצ םיא ןוא ןײרַא ּפָאק ןיא רעש

 סָאװ גנַאב טוט רימ זַא ,ןעינָאס טלייצרעד ךיא בָאה ,שיילפ ןוא טולב ןגייא

 "רוב, בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג רימ יז טָאה .טקיטולבעצ לקנָא ןיימ בָאה ךיא

 ךיז בָאה ךיא ןעו .טגירקעצ קרַאטש ךיז רימ ןבָאה ."ןעגנּויֹושנָא עזַאושז

 ןדירפוצ ןעוועג ךיא ןיב ,םולח ַא זיולב זיא סע זַא ,ןעזעג ןוא טּפַאכעגפיוא

 טשינ ךיז בָאה ךיא סָאװ ןוא טקיטולבעצ טשינ רעטעפ ןיימ בָאה ךיא סָאװ

 .ןעינָאס טימ טגירקעצ

 דנַאלײא סילע ןיא

 ןבָאה עטמַאַאב עקיטרָאד יד יו םעדכָאנ .דנעלייא סילע ןיא ןענעז רימ

 ררק ערעזדנוא ףיוא טרַאװעג רימ ןבָאה ,טײרפַאב ןוא טרינעמַאזקע זדנוא

 טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא .ןעמענרעטנורַא ןעמוק זדנוא ןלָאז ייז םיב

 "ער רעד רַאפ טרעקַאלפעג ןוא טצנַאלגעג ןבָאה סָאװ ,ןגיוא סעינָאס ףיוא

 .עיצולָאװ

 טסלָאז וד, ,רימ וצ יז טגָאז ,"ןייז וטסלָאז רענָאיצולָאװער רעתמא ןַא,

 -"עפ ,רעטסעוװש ,רעדירב ,ןרעטלע ענייד ןייז סָאד ןגעמ .ןפמעק ןוא ןפמעק

 ןיולב טכַארט !לטעטש ןייד ןיא סעגרַאפ .ייז ןגעק ףמעק וד ,סניזָאק ,סרעט

 רעד ןופ גנּוײרּפַאב רעד ןגעוו ,טַאירַאטעלָארּפ ןגעוו ,טייהשטנעמ רעד ןגעוו

 "!גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד טימ רעדינ .טלעוו

 "ןַאינָאסק :ןעיירשעג טימ ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז דייר עריא

 לכייב סיורג ַא ןגָארטעג ךיז ףיוא טָאה סָאװ דיי ַא ןעמוקעגוצ זיא סע

 טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה םיא ךָאנ .טסורב רעד ףיוא טייק רענעדלָאג ַא טימ

 ַאינָאס .ךעלרעיוא עניילק עריא ןיא ךעלגניריוא עסיורג טימ ענעדִיי עקיד ַא

 ךיז פוטש ךיא .,."!עמומ !רעטעפ, :ןגירשעג ןוא ייז טימ טשוקעצ ךיז טָאה

 ןיימ ןיא טשינ טקוק יז .ןענעגעזעג רימ טימ ךיז לָאז יז טרַאװרעד ךיא .וצ

 עשיטסילַאטיּפַאק עריא טימ לָאמַאכָאנ ךיז ןשוק טימ ןעמונרַאפ זיא יז ,טייז

 ײז טעװ יז רעדייא ןׂשוקנָא טוג ייז טימ ךיז ליוו יז ;טכַארט ךיא ,םיבורק

 .יז ךיא זָאל .ןפמעקַאב ןביײהנָא
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 טשינ ךיז טכַאמ יז "!ַאינָאס !ַאינָאס, :סיוא-ףור ןוא לסיבַא טרַאװ ךיא
 ,קידנרעה

 ,עטנַאט ריא טגָאז ,"ךיד טפור ןעמ ,ַאינָאס;
 :טניימעג טָאה'ס סָאװ ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא יז טָאה ,*!עב ,ע;

 ,טייז ןיימ ןיא ןקוק טלָאװעג טשינ ןוא ?קיטכיוו טשינ זיא רענעי;
 ,רימ טימ ךיז קידנענעגעזעג טשינ ,םיבורק עריא טימ קעװַא לענש זיא יז
 -ייר עריא ןעזרעד טָאה יז .טגערפעג יז ךיא בָאה -- !סָאד טניימ סָאװ

 ןַאמסדנַאל ןיימ ךָאד זיא .ןענעק טלָאװעג טשינ ןיוש ךימ יז טָאה ,םיבורק עכ
 עקירעמַא ןיא דרע יד זַא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ טכערעג ןעוועג והילא םייח
 ,ףירט זיא

 ךָאנ עטרענגיל ַא זיא יז .קידלוש טשינרָאג עקירעמַא זיא רשפא ןוא
 זיא ןוא ריביס ןיא ןסעזעג זיא יז זַא ,עטכישעג ריא .םייה רעטלַא רעד ןופ
 -ָאיצולָאװער טימ ןסָאשעג טָאה יז .ןגיל ַא אמתסמ זיא ,ןפָאלטנַא טרָאד ןופ
 ,ןזַארפ עריא ןיא טבילרַאפ ךיז בָאה ךיא ןוא ןזַארפ ערענ

 םיבורק עניימ ןעמוק ןלָאז סע זַא ,טרַאװ ןוא דנעלייא סילע ןיא ךיא ץיז
 לָאצ עסיורג ַא ךָאנ ןַארַאפ .קרָאיהינ ןייק ךיז טימ ןעמענקעװַא ךימ ןוא
 ,םיבורק ערעייז ףיוא ןטרַאװ ןוא ןציז ,עגַאל ןיימ ןיא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ
 ןעייר ערעייז .רעטסעווש-ספיש ןוא רעדירב-ספיש עניימ ןענעז ייז ןופ עליפ
 ,יד ,טייג ןעמ ןוא ךיז טשוקעצ ןעמ ,םיבורק ןעמוק סע .רערעטיש ץלַא ןרעוו
 ןייק טשינ ןבָאה ,תונעט ןבָאה ,ןעשטרוב ,ןדירפוצ טשינ ןענעז ,ןטרַאװ סָאװ
 ,רעִירפ ןעמוקעג ןענעז םיבורק ערעייז סָאװ ,ערעדנַא יד אנקמ ןענעז ,דלודעג
 ,רעכיג סָאװ עקירעמַא ןיא ןעז ןיוש ךיז ליוו רעדעי

 זַא ,סייוו ךיא .טקיטעּפשרַאפ ןבָאה םיבורק עניימ סָאװ ,טשינ טרַא ךימ
 קרָאי-וינ ןייק ןעמוקנָא לעװ ךיא סָאװ ,טשינ ךיוא טרַא ךימ .ןעמוק ןלעוו יז
 "וצ ןיב ךיא ,טרעקרַאפ .רימ ףיוא ןטרַאװ טעװ קרָאי-וינ .רעטעּפש לסיבַא
 ךיא לעוװ רשפא .ןטכַארט וצ טייקכעלגעמ ַא בָאה ןוא ָאד ץיז ךיא סָאװ ןדירפ
 ןייז וצ טּפָא ביל בָאה ךיא ,ןטכַארט רַאפ טייצ ןייק ןבָאה טשינ קרָאידינ ןיא
 ,ייז טימ ןעגנערברַאפ ןוא ןעקנַאדעג עניימ טימ ןײלַא

 ףיוא טכַארברַאפ בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,עקרענָאיצולָאװער יד ,ַאינָאס
 זיא ,ּפָאק ןופ סױרַא טׂשינ רימ ןעק ,עביל ַא ריא טימ טליּפשעג ןוא ףיש רעד
 ןיא ןסעזעג זיא יז יװ תוישעמ טלייצרעד רימ טָאה יז !עטרענגיל ַא סָאד
 רימ טָאה ,עיצולָאװער רעד רַאפ ,טייהשטנעמ רעד רַאפ טעברַאעג ,ריביס
 בָאה ךיא ןוא ,ןעמַאמ ןיימ ,ןטַאט ןיימ ןסעגרַאפ לָאז ךיא זַא ,טדערעגנייא
 יד טימ עמומ עכייר ריא ןעזרעד רעבָא טָאה יז ןעוו ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ
 עכעלטע טשוקעג יז ,ריא ףיוא ןלַאפעגפױרַא יז זיא ,ךעלגנירעיוא עסיורג
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןיימ ןסעגרַאפ ןסייהעג רימ טָאה יז .ןענעק טלָאװעג טשינ ןיוש ךימ ןוא ,לָאמ

 ,לגָאנ סעמַאמ ןיימ טרעוו טשינ ךָאד זיא יז .ןעמַאמ

 ךָאנ טימ ןפערט ךיז עקירעמַא ןיא לע ךיא ןעוו ןייז טעװ סָאװ ןוא

 ?ןביילג ךיוא ייז ךיא לע ,סעטרענגיל ןוא סרענגיל עכלעזַא

 ןטיה ךיז לעװ ךיא .קיטכיזרָאפ ןייז רעטייוו ןוא ןָא טציא ןופ לעװ ךיא

 ןטסעמ ןוא ןגעוו ךיא לעװ ,ןדייר םענייא ןרעה לעװ ךיא ןעוו .סרענגיל ןופ

 ,ןביילג טשינ םענייק לעװ ךיא .דייר ענייז

 ןײלַא ךיז טשרעוצ ןבָאה ןעניז ןיא ךיא לעװ רעטייוו ןוא ןָא טנייה ןופ

 ךיא ןעוװ ,רעטעּפׂש ןגרָאזרַאפ ךיא לעװ קלָאפ ןשידִיי ןטימ טייהשטנעמ יד

 ןטסעפ ַא ףיוא ןייטש ,ןרעוװ סעּפע ןײלַא ךיא לע טשרעוצ .ךייר ןרעוו לעוו

 ,ןדָאב

 ןימ סיוא טפור ןעמ יו טרעהרעד ךיא בָאה ןטכַארט ןיימ ןטימ ןיא

 יהשמ רעטעפ ןיימ ןזיװַאב ךיז טָאה רימ רַאפ ןוא ןעמָאנ

 השמ רעטעפ רעד

 -סעווש יד ,לדנייש עמומ ןיימ ןופ ןַאמ רעד ןעוועג זיא השמ רעטעפ ןיימ

 טָאה ןעמ .עקירעמַא ןיא רָאי רָאּפ ַא טשרע זיא רע .ןעמַאמ ןיימ ןופ רעט

 ףיוא ןיבמ ַא ןעוועג זיא רע .רחוס ןסיורג ַא רַאפ ןטלַאהעג םייה רעד ןיא םיא

 ןרָאפעג רע זיא ,טַאהעג טשינ ןופרעד רע טָאה הסנרּפ ןייק רעבָא ,תואובת

 ,טרעלקרעד רימ טָאה רע .רימ טימ טּפַאכעגמורַא ךיז טָאה רע ,עקירעמַא ןייק

 -- קרָאיײוינ --- .טעשזדנָאלברַאפ טָאה רע לייוו ,טעּפש ןעמוקעג זיא רע זַא

 "נַא ןרָאפ וצ יװ טשינ ָאד טסיײװ רענייק .סיורג רעייז זיא -- ,רע טגָאז

 ךיא .טשינ ךיא ןיב רענירג ןייק רעבָא ,ףױרַא ןרָאפעג ךיא ןיב ּפָארַא טָאטש

 .ןעמוקעגנָא ךעלדנע ןיב

 -לעעג ךס ַא ךיז טָאה רע .ןגיובעגנייא טייג רע ,םיא טכַארטַאב ךיא

 ךיז ןעמ לָאז סָאװרַאפ .ןעזעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,טייצ רעד טייז ,טרעט

 .טשינ ךיא יײטשרַאפ דנַאל ןכייר םעד ןיא ןרעטלע קרַאטש ױזַא

 סלַא קירבַאפ ןיא לארׂשי רעטעפ ןיימ ייב טעברַא רע זַא ,רימ טגָאז רע

 ךימ יירפ גָאט ןבלַאה ַא ןבעגעג םיא טָאה רעטעפ ןיימ ןוא רָאטיערעּפָא ןַא

 .ןעגנערב וצ

 ךיא ןעוו טײרלָא ןייז לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג ןוא טכַאוטַאב ךימ טָאה רע

 ליײװ .,ןענירגסיוא ךיז לָאז ךיא זַא ,זיא טשרקיע רעד .ןענירגסיוא ךיז לעוװ

 .רעטיב רעייז ָאד זיא םענירג ַא

 עמומ ןיימ ןגעוו םיא גערפ ךיא .עמַאמ-עטַאט ןיימ ףיוא ךימ טגערפ רע

 .ידוד רעטעפ ןיימ ןוא לארשי רעטעפ ןיימ ,לדנייש
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 ד לֹצ פ ס עטָאג אנה

 רָאנ ,ידוד טשינ גָאז --- ,רימ רע טגָאז --- ,רענירג ןייק יו טשינ דער -- |

 ַא ָאד זיא רענעי .ןכַאל ריד ןופ ןעמ טעװ ידוד ןגָאז טסעװ וד זַא .סיוויעד

 ,ידוד םיא טפור רע ןוא עלָאר עסיורג ַא טליּפש ,סָאב

 וצ טגָאז ,רימ טימ טייג ,םערָא ןרעטנוא ךימ טמענ השמ רעטעפ ןיימ

 .דנַאל ענעדלָאג סָאד ,עקירעמַא ןייק ןיירַא וטסרָאפ טציא --- :רימ

 וצ ּווװ טשינ טסייוו רע .ןטייז עלַא ןיא טקוק רעטעפ ןיימ זַא ,עז ךיא

 וצ וװ ןַאמײצילַאּפ ַא טגערפעג ריא טלָאװ רׂשפא -- :םיא ךיא גָאז ,ןייג

 ןַאמײצילָאּפ טשינ טגָאז ןעמ .רענירג ןייק טשינ ייז --- :רע טרעפטנע ,ןייג
 !ןַאמסילָאּפ רָאנ

 קרָאי-ינ ןיא

 סױרַא קוק ךיא .קרָאיוינ רעביא ײװמַארט ַא ןיא ךעלדנע ןרָאפ רימ

 ךס ַא טימ ,טסימ ךעלסעפ טימ ,ןשטנעמ ןסַאמ עז ךיא .רעטצנעפ ןכרוד
 ,ךעלרעדניק

 .השמ רעטעפ ןיימ טגערפ -- ?עקירעמַא ריד טלעפעג ,ונ ---

 ,ךיא גָאז --- ,ןלעפעג וצ סָאװ ָאטשינ זיא לייוורעד ---

 ךיז טסעװ וד -- ,רע טגָאז -- ,טשינרָאג ָאד טלעפעג םענירג ַא --

 .ןלעפעג ץלַא ריד טעװ ןענירגסיוא

 ,םיא ךיא גערפ --- ?ךייא סע טייג יו ןוא ---

 ,רע טגָאז --- ,טיירלָא ---

 ,םיא ךיא גערפ --- ,טײרלָא טניימ סָאוװ ---

 רימ זיא ,ךיא טעברַא --- ,רימ רע טרעלקרעד --- ,ױזַא טניימ סע --

 סע .ןישַאמ רעד ייב גָאט ןצנַאג ַא ןציז וצ רעװש רימ זיא'ס .טוג טשינ

 .טעברַא ָאד זיא דימת טשינ סָאװ ,הלעמ ַא רעבָא סע טָאה .רענייב יד ןכערב

 ךיא ייג .טעברַא ןייק ָאטשינ זיא'ס סָאװ רָאי ןיא םישדח רָאּפ ַא ןַארַאפ

 זַא סָאװ ןורסח ַא רעבָא סָאד טָאה .רענייב יד סיוא ךיז ור ןוא קידייל םורָא

 .טײרלָא טניימ סָאד טָא .הסנרּפ ןייק ָאטשינ זיא ,טעברַא ןייק ָאטשינ זיא'ס

 ,טכעלש ןוא טוג

 לארשי רעטעפ םייב ןעניֹוו לע ךיא זַא ,רימ רע טרעלקרעד ,קידנרָאפ

 ,ּפַאש ןיא ךיז וצ ןעמענניירַא ךימ טעװ סיוויעד רעטעפ רעד ןוא

 -- ?טפעשעג ןיא ךיז וצ ןעמעננײרַא ,סע טסייה ,ךימ טעװ רע ---
 ,ךיא גערפ

 ,רימ רע טרעלקרעד --- ,סענזיב רָאנ ,טפעשעג ןייק טשינ גָאז ---

 םוצ ,ןרָאפ רימ ּוװ ,סָאג רעד ןופ טייוו ךָאנ זיא סע יצ ,םיא גערפ ךיא
 ,לארשי רעטעפ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ,רענירג ַא יו ןדייר וצ טשינ טגָאזעג ןיוש ריד ךיא בָאה לָאמ לפיוו ---

 טייוו טשינ ןיוש זיא סע .טירטס רָאנ ,סַאג טשינ גָאז --- ,סיוא רֶע טפור ---

 ,טירטס ווָאלדול ןיא זיא סע .ןענַאד ןופ

 -עגנָא ןוא גנוניֹוו סלארשי רעטעפ ןיימ וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ ןעוו

 טניֹוװ קָאטש ןטלפיוו ןפיוא -- :טגערפעג ךיא בָאה ,ּפערט ףיוא ןייג ןביוה

 ?רעטעפ רעד

 "ייבעג ךיז השמ רעטעפ רעד טָאה --- ,קָאטש ןייק טשינ טגָאז ןעמ ---

 ,רָאלפ ןט4 ןפיוא טניוװ רֶע .רָאלּפ טגָאז ןעמ --- ,טרעז

 ךיז רֶע טָאה ,קָאטש ייווצ ןופ ּפערט יד ןעגנַאגעגּפָא ןענעז רימ ןעוו

 ,טגָאזעג רע טָאה --- ,טרַאװ --- .רעטייוו ןעוועג ןיוש ןיב ךיא .טלעטשענּפָא

 .תוחוכ ענירג יד טשינ בָאה ךיא ,ןפיול וצ חוכ ןייק טשינ בָאה ךיא ---

 .טלעטשענּפָא ךיז בָאה ךיא

 :ןפורעגסיוא רע טָאה ןַאד ןוא טרַאװעגסיױא לסיבַא טָאה רע

 ןיא זיא'ס .ָאד טשינ זיא'ס ,תועט ןכעלקערש ַא טכַאמעג בָאה ךיא --- |

 !זיוה ןטייוװצ
 וצ ּפערט יד ףיוא ןעגנַאגעג רעדיווװ ןַאד ןוא קירוצ ןעגנַאגעג ןענעז רימ

 ,גנוניוװ סלארשי רעטעפ ןיימ

 רעווש ןוא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה השמ רעטעפ ןיימ ןעוו ,ןייג ןטימ ןיא

 ןױש זיא'ס -- :טגָאזעג ןוא ןטסיירט טלָאװעג םיא ךיא בָאה ,טמעטָאעג

 .ןייג וצ ּפערט ךס ןייק רעמ ָאטשינ

 גָאז -- ןפורעגסיוא רע טָאה -- !רענירג ןייק טשינ ייז ,דלַאוװג ---

 .סּפעטס רָאנ ,ּפערט ןייק טשינ

 רעטעפ ןיימ וצ ןעמוקעגנָא ךעלדנע ןענעז השמ רעטעפ ןיימ ןוא ךיא

 עטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאד .טירטס ווָאלדול ןיא ,קָאטש ןט4 ןפיוא ,לארשי

 ,קרָאי-וינ ןיא גנוניווז

 -ַאב .ּפערט ליפ ױזַא ףיוא ןייג ןופ דימ ןעמוקעגניײרַא רימ ןענעז עדייב

 ןופ סייווש ןענורעג טָאה'ס .השמ רעטעפ ןיימ ןעזעגסיוא טָאה דימ סרעדנוז

 ןעמ זיב טרַאװעג בָאה ךיא .טצעזעגקעװַא דלַאב ךיז טָאה רֶע .ןרעטש ןייז

 .ןצעז ןסייהעג רימ ךיז טָאה

 יַצנַארב עמומ ןיימ

 סלארשי רעטעפ ןיימ ,יצנַארב עמומ ןיימ זדנוא טָאה ריט יד טנפעעג

 ,רעטסעוװש סעמַאמ ןיימ ,לדנייש עמומ ןיימ ןענַאטשעג זיא ריא ןבעל .,בייוז

 ,בייוו סהשמ רעטעפ ןיימ

 ףיוא טגערפעגסיוא ךימ ,טשוקעצ רימ טימ ךיז טָאה לדנייש עמומ ןיימ
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 ,טנייוועג טָאה יז סָאװרַאפ .טנייוועצ ךיז טָאה יז ןוא החּפשמ רעצנַאג ןיימ
 ךיא סָאװ ,דיירפ ןופ טנייוװעג יז טָאה יצ .גָאט ןקיטנייה זיב טשינ ךיא סייוו
 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ,רימ ףיוא תונמחר ןופ יצ ,ןעמוקעג ןיב
 יז ןוא ןרעטש סנַאמ ריא ןופ סייווש טניר סע יװ ןעזעג טָאה יז לייוו יצ
 טָאה יצ ,טיורב ןייז ןענידרַאפ וצ רעווש טעברַא רע זַא ,טנַאמרעד ךיז טָאה
 ,טנייוו יז ןעוו רעטכייל טליפ יורפ ַא לייוו ,טנייוװעג יז

 ןבעגעג לייוורעד ןוא עלייוו ַא טכַארטַאב ךימ טָאה יצנַארב עמומ ןיימ
 רע, :ןפורעגסיוא יז טָאה ןַאד .ןענייוו וצ טייקכעלגעמ ַא לדנייש עמומ ןיימ
 "!רענירג ןייק יו סיוא טשינ רָאג טעז

 .טנייוו סָאװ לדנייש עמומ ןיימ ףיוא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא
 -נוא םעד טימ ןעמַאמ ןיימ וצ טייקכעלנע עסיורג ַא ריא ןיא ןעזעג בָאה ךיא
 .עמַאמ ןיימ יו רעמ ךָאנ טנייוו יז סָאװ ,דיישרעט

 ליז , ;ךימ וצ יז טגָאז ,ייטש ךיא יו טקרעמַאב טָאה יצנַארב עמומ ןיימ
 "!קעװַא ךיז ץעז ןוא דרע רעד ןיא ןעמעלַא בָאה ,רענירג ןייק טשינ

 לָאמַאכָאנ ךימ יצנַארב עמומ ןיימ טָאה ,טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא ןעוו
 טליפעג טָאה עמַאמ ןייד יו רָאפ ךיז לעטש ךיא , :טגָאזעג ןוא טכַארטַאב
 לדנייש עמומ ןיימ ןעוו ,ןענייוו וצ ןביױהעגנָא ןוא ,"ןרָאפעגקעװַא טסיב וד ןעוו
 .ןענייוו וצ טרעהעגפיוא יז טָאה ,טנייוו יצנַארב עמומ יד זַא ןעזעג טָאה

 ןיימ ןגעו טָאה רע .השמ רעטעפ ןיימ טימ טקוקעגרעביא ךיז בָאה ךיא
 .טניימעג טָאה סָאװ ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןענייוו סיצנַארב עמומ
 .ןענייוו ריא ןופ קרַאטש טשינ טלַאה רע זַא

 ריא סָאװרַאפ יצנַארב עמומ יד טגערפעג ןַאד טָאה השמ רעטעפ רעד
 .טעברַא רעד ןופ טשינ ךָאנ זיא ,רעטעפ ןיימ ,לארשי ןַאמ

 ,"ּפַאש ןוֿפ ירפ םייהַא טייג סָאװ ,רעטעברַא ןַא זיא רע וטסניימ סָאװע
 יד ןופ ןרערט יד קידנשיווסיוא ךיז ,ןפורעגסיוא יצנַארב עמומ ןיימ טָאה
 רעטעברַא יד לייוו ,דרע רעד ןיא ןלייא ןיינ רע טגיל ,סָאב ַא זיא רע .ןגיוא
 -סיוא ענייז ןכַאמ וצ ידכ טעּפש ןטעברַא זומ רע .דרע רעד ןיא םיא ןבָאה
 ,"ןבַאג

 רעטעפ ןיימ טָאה ,?סעסָאב יד ףיוא תונמחר רערעטיב ַא עקַאט זיא סע;
 ןרעטש ןופ סייווש םעד קידנשיוו ךיז ,טקרעמַאב השמ

 ,טגָאזעג יצנַארב עמומ ןיימ טָאה ,"סָאב ַא ףיוא תונמחר ַא זיא יאדוװַא;
 ןופ םענירג םעד ןעמענוצרעטנורַא יירפ גָאט ןבלַאה ַא ןגָארקעג וטסָאה טָא;
 ַא זיא רֹע ?יירפ גָאט ןבלַאה ַא ןלארׂשי ןיימ ןבעג טעװ רעוװ ,דנעלייא סילע
 רעטעּפש ןײגוצמײהַא ,ּפַאש ןיא ןגיל זומ רע .דרע רעד ןיא רע טגיל ,סָאב
 ,"סצסָאב יד וצ תונעט ךָאנ טָאה ןעמ ןוא ןעמעלַא ןופ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -גיווצ ייז לָאז ןעמ סעסָאב יד רַאפ ןָאינוי ַא ןכַאמ טפרַאדעג טָאה ןעמ

 .לדנייש עמומ ןיימ טקרעמַאב טָאה --- טעברַא רעד ןופ ירפ ןייג וצ םייהַא ןעג

 ןעמ/ ,יצנַארב עמומ ןיימ טגָאז ,"ןָאינוי יד דרע רעד ןיא בָאה ךיא;

 ףרַאד רע .ּפַאשיןָאינוי ַא ןלארשי ןיימ ייב ןכַאמ וצ טעּפעשטעגנָא ךיז טָאה

 ."תורצ עניימ יװ ןבָאה סָאד
 טפור ,"טשינ םיא טדַאש סע ןוא ּפַאשדןָאינוי ַא סיוויעד ךָאד טָאה טָא;

 ,השמ רעטעפ רעד ּפָא ךיז

 ןרַאגיס טרעכיור ,ךיׂש יד טצוּפעגּפָא גָאט עלַא טייג סיוויעד יַאמַא,

 ןוא ןַאהַאק .בַא ןופ סרושטקעל יד ןרעה טייג ,*סטרעוװרָאפ, םעד טנעייל

 ךיז ןעק רעװ זיא;ק .יצנַארב עמומ ןיימ סיוא טפור ,?יקספעשַאמָאט סירָאב

 ."רַאלָאד טנזיוט יירד ןופ רענָאילימ ַא רשפא זיא רע .ןסיוויעד וצ ןכיילג

 לארשי רעטעפ רעד

 ןיימ ןופ דייר יד ןטימ ןיא ןעמוקעגניירַא זיא לארׂשי רעטעפ ןיימ

 .ןעיירעדייר עריא טלעטשעגּפָא טָאה יז ןוא יצנַארב עמומ

 ןופ טנעקעג םיא בָאה ךיא .לארשי רעטעפ ןיימ טכַארטַאב בָאה ךיא

 ןרָאװעג זיא לדרעב ןריושעג ץרוק ןייז .רעטלע ךס ַא סיוא טעז רע .רעירפ

 ףיוא ןייג ןופ השמ רעטעפ ןיימ יװ דימ רעמ ךָאנ ןעזעגסיוא טָאה רע .יורג

 ןעניוװ סָאװרַאפ :טשודיחעג ךיז בָאה ךיא .גנוניֹוװ ןייז וצ ּפערט ליפ ױזַא/

 ?ּפערט ךס ַא ףיוא ןייג וצ ביל ייז ןבָאה ?ךיוה ױזַא ןשטנעמ

 ַא טיולק :טגָאזעג ןוא םכילע םולש ןבעגעג רימ טָאה לארשי רעטעפ רעד

 ."טוג סיוא רע טעז ,רענירג

 ,לדנייש עמומ ןיימ ּפָא ךיז טפור --- ,טוג סיוא דימת ןעעז ענירג יד;

 ."עלעג יד סיוא ןעעז טכעלש

 ךיז ןוא עילימַאפ ןיימ ןגעוו טגערפעגסיוא ךימ טָאה לארׂשי רעטעפ ןיימ

 .רימ ןבעל טצעזעגקעוװַא

 ,טגערפעג יצנַארב עמומ יד טָאה ,??סיוויעד זיא ּוװ ןוא;

 -רַאפ רע זיא טנייה .ירפ רעד ןיא ןגרָאמ רעהַא ןעמוק טעװ סיוויעד,

 ,לארשי רעטעפ ןיימ טרעלקרעד ,"ןעמונ

 ךיא; .יצנַארב עמומ יד טרעלקרעד טָאה ,"דרע רעד ןיא םיא ךיא בָאה;

 י"טשינ טמוק רע ןוא לָאמטכַאנ וצ טיירג

 יצנַארב עמומ רעד ףיוא קוק ךיא יו טקרעמַאב טָאה לארשי רעטעפ ןיימ

 טסרעה וד ןעוו טשינ ךיז קערׂשרעד, :רימ וצ טגָאזעג רע טָאה .טלעש יז יו

 ריא .ןעניוועגוצ םעד וצ ךיז טספרַאד וד .הללק ַא ןבעג יצנַארב עמומ ןייד

 ,תוללק סױרַא ןעיײג ליומ ריא ןופ רָאנ ,טוג זיא ץרַאה
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 ד לָש פ ס עט ָאג אנ ח

 -ץפ ןיימ וצ יצנַארב עמומ יד טגָאז ,"דרע רעד ןיא ךיוא ךיד ךיא בָאה;
 טעװ רע .םענירג ַא רַאפ רָאפ ךימ טלעטש רע יװ רָאנ רעה; .לארשי רעט
 םענעי רַאפ לָאמטכַאנ וצ טיירג ךיא .טלעש ךיא רָאנ זַא ,ןעניימ עקַאט ךָאד
 סָאד טסייה .הללק ַא םיא ךיא ביג ,ץרַאה סָאד יו טוט .טשינ טמוק רע ןוא
 ?ןטלָאשעג

 ."טשטנעבעג זיא סָאד, ,לארשי רעטעפ רעד טגָאז ,"הלילחג
 ,לדנייש עמומ יד טגָאז ,"טשינ םענייק טַאש ןטלעׂש ריא;
 קעװַא ןענעז ןוא טנגעזעג ךיז ןבָאה לדנייש עמומ יד ןוא השמ רעטעפ רעד

 .ןסע שיט םוצ טצעזעג ךיז עלַא ןבָאה רימ ןוא ,םײהַא
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 ידוד רעטעּפ ןיימ

 ,עקירעמַא ןיא םיא טפור ןעמ יװ ,סיוויעד רעדָא ,ידוד רעטעפ ןיימ ןגעוו

 -עגקעװַא זיא רע ןעוו .ןדייר ךס ַא טרעהעג םייה רעטלַא רעד ןיא ךיא בָאה

 יירד ןעוועג טלַא ךיא ןיב ,ןלייצרעד עמַאמ ןיימ טגעלפ ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ

 ךימ ןוא טנעה יד ףיוא ןעמונעג ךימ ןרָאפּפָא ןייז רַאפ טָאה רע ןוא ,רָאי

 .טקנעדעג טשינ סָאד בָאה ךיא ,.דמלמ-יקדרד ןיימ וצ ,רדח ןיא ןגָארטעגקעװַא

 ןגעוו ךס ַא טלייצרעד ןוא ןטלַאהעג קרַאטש םיא ןופ טָאה עמַאמ ןיימ

 טשינ טָאה רע סָאװרַאפ םיא וצ תונעט טַאהעג רעבָא טָאה יז .טייקסטוג ןייז

 ןוא ןבָאה הנותח ףרַאד ,טגָאזעג יז טָאה ,רע יװ שטנעמ רעטוג ַאזַא .הנותח

 ןוא ,םיא ןיא ןטָארעג ,ןשטנעמ עטוג ןסקַאװסיױא ןלָאז סָאװ ,רעדניק ןבָאה

 זיא רע זַא ,טגָאזעג יז טָאה ,טרעהעג טָאה יז .רוחב רעטלַא ןַא ןביילב טשינ

 ןענעק טשינ רע לָאז סָאװרַאפ זיא ,רעקַאנק רעצנַאג ַא ,עקירעמַא ןיא ,טרָאד

 ןיימ רַאפ ,טגָאזעגנָא רימ טָאה יז ?בייוו ַא רַאפ לדיימ ןייש ,ליוװו ַא ןגירק

 רעדורב ריא סָאװרַאפ הביס יד ןבײרשסױרַא לָאז ךיא זַא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ

 ,הנותח טשינ טָאה ידוד

 טכַארברַאפ ךיא בָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ ,גָאט ןטשרע םעד

 רעטעפ ןיימ זַא ,ןרָאװעג ריֹוועג טרָאד ןיב ךיא ןוא ,לארשי רעטעפ ןיימ ייב

 .גָאט ןטייווצ םעד טשרע ןעז ןעמוק ךימ טעוװ ידוד

 -עפ טימ טָאה ,רימ טימ סעומש ַא ךָאנ ןוא ,לָאמטכַאנ ןכָאנ ,טנװָא זיא

 .סָאב ַא זיא רע לייוו ,ןפָאלש ךיילג ןייג זומ רע זַא ,טרעלקרעד לארׂשי רעטי

 ףרַאד רעטעברַא ןַאק ,טגָאזעג רע טָאה ,"רעטעברַא ןייק טשינ זיא סָאב ַא;

 -עּפש רע טמוק רעמָאט .ירפ רעד ןיא רעגײזַא טכַא טעברַא רעד וצ ןעמוקנײרַא

 טעברַא יד ןטיירגוצוצ רעירפ ןעמוקניירַא זומ ךיא .ןלַאפרַאפ ךיוא זיא רעט

 .?סָאב ַא ןיב ךיא .רעטעברַא יד רַאפ

 ,טקרעמַאב יצנַארב עמומ ןיימ טָאה --- ,סָאב ַא רימ ךיוא ---

 טָאה יצנַארב עמומ ןיימ ןוא ןפָאלש קעװַא זיא לארשי רעטעפ ןיימ

 .סעומש ַא טּפַאכעג רימ טימ

 יצנַארב עמומ יד טָאה -- ,ןלארׂשי רעטעפ ןייד ןָא טסקוק וד יו ---

 טאהעג טשינ ךָאנ לָאמנײק טָאה רע .טכַאנ ןוא גָאט רע טעברַא --- ,טגָאזעג

 ןופ ןכַאל ףרַאד ןעמ ןוא םענעי ןופ טכַאל ,ןציוו טגָאז רע .עיצַאקַאװ ןייק

 םיא טעװ טנוזעג סָאד ןרילרַאפ טעװ רע ?טלעװ יד ןייא רע טסייר סָאװ .םיא

 ךיא בָאה ,רעטָאק רעד יװ ךימ טרעה רע רעבָא .ןבעגקירוצ טשינ רענייק סָאד

 .דרע רעד ןיא םיא
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 דל עפ ס צטָאג אנח

 ,ךיא גערפ --- ?ידוד רעטעפ ןיימ טימ זיא יװ ןוא ---

 -יעד ןסייה וצ טסַאּפ םיא --- יז טגָאז --- ,ידוד טשינ ,סיוויעד גָאז ---

 ןענעז עדייב ,רעדירב ייווצ ןענעז ייז ,טכוד ,רערעדנַא ןַא רָאג זיא רע .סיוו

 -עפ ןייד ,שרעדנַא זיא ייז ןופ רעדעי רעבָא ,סרערושטקעפונַאמ-רָאפ ,סעסָאב

 ןוא טגייווש סיוויעד רעטעפ ןייד .קירעיורט זיא ןוא ןציוו טגָאז לארשי רעט

 רע .ןרעװ טצעזעצ ןוא ןדייר ךיא ןעק רעהַא טמוק רע ןעוו .ךעליירפ זיא

 ,טגייווש ןוא ,רַאגיס ןטוג ַא ,רַאגיס ַא טרעכיור ,קִיור ךיז טציז

 -ַאקַאװ ךיז טמענ --- ,רעטייוו יז טלייצרעד --- ,סיוויעד רעטעפ ןייד ---

 קעװַא טרָאפ ןוא ּפַאש םעד טכַאמרַאפ רע .רעטניוו ייס ןוא רעמוז ייס סעיצ

 ןייד טימ ךימ לָאמניײא טָאה רע .סרעטַאעט יד ןיא טייג רע .סעיצַאקַאװ ףיוא

 -עג לארׂשי רעטעפ ןייד טָאה ,רעטַאעט ןיא ןעמענ טלָאװעג לארשי רעטעפ

 רענעי יװ ןרעה ןוא טלעג ןלָאצַאב .יירעגנערבסיוא ןַא זיא סָאד זַא ,ןעירש

 סע לָאז ןוא ןציוו ןגָאז ןײלַא ןעק ךיא זַא ,טגָאזעג רע טָאה --- ןציוו טגָאז

 .רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג טשינ ןענעז רימ ןוא .ינעּפ ַא ןטסָאק טשינ

 ךיא בָאה -- ?הנותח טשינ סיוויעד רעטעפ רעד טָאה סָאװרַאפ ןוא ---

 | .טגערפעג
 רעבָא ,גולק זיא רע ,רעקידוועמעש א רעייז זיֹא סיוויעד רעטעפ ןייד ---

 טשינ ךיז ןעמ רָאט עביל ַא ןריפ וצ --- .טגָאזעג יז טָאה -- ךיז טמעׂש רע

 "עגפיוא ןַא זיא רע .טשינ רע טלַאה ןכדש ַא ךרוד ןבָאה הנותח ןופ .ןעמעש

 .ךיז טמעש רע זַא רעבָא ,רע טלַאה עביל ךרוד ןבָאה הנותח ןופ .רעטרעלק

 ןעוו ,ביל ייז טָאה ןעמ זַא ,טגָאז ןעמ זַא ,ביל ןבָאה ךעלדיימ עקיטנייה יד

 ..ןרעה וצ סָאד ביל ןבָאה ייז .ביל ייז טָאה ןעמ זַא ,טשינ ייז ןסייוו ,טשינ

 ךיא בָאה רימ טימ ךערּפשעג ריא טקידנעעג טָאה עמומ ןיימ יו םעדכָאנ

 טָאה סע .עקירעמַא ןיא טכַאנ עטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאד ,ןפָאלש טגיילעג

 ךיא ןיב ןַאד ןוא ןפָאלשעגניײא ןיב ךיא זיב טייצ לקיטש ַא טרעיודעג רימ

 ןייא ןיא בָאה ךיא ןעו טׂשינ קנעדעג ךיא .תומולח ןיא ןרָאװעג טליהעגנייא

 .תומולח ליפ ױזַא טַאהעג טכַאנ

 טימ ,ןַאמ רעכיוה ַא ,סיוויעד רעטעפ ןיימ עז ךיא יוװ ןעוועג זיא םולח ןייא

 -ָאװער יד ,ןַאינָאס ןופ ןײרַא ןגיוא יד ןיא טקוק ןוא טייטש ,סעצנָאװ עסיורג

 יז יו ,םיא טלייצרעד יז ,ףיש ןפיוא טנגעגַאב בָאה ךיא סָאװ ,עקרענָאיצול

 ןעמ ןוא ןטייק ןיא יז טדימש ןעמ ,עיצולָאװער רעד רַאפ טפמעקעג טָאה

 -יעד רעטעפ ןיימ ןופ ןוא ךיז טעשטומ יז ,טדייל יז .ריביס ןייק יז טגנערב

 .ןגיוא יד ןופ ןרערט ןעניר ןגיוא סעסיוו

 ַא זיא יז .טסיזמוא טשינ טנייוװו -- :רעטעפ ןיימ וצ ןגָאז ליוו ךיא

 ןייק סױרַא טׂשינ ןעמוק זדלַאה ןופ .ןדייר טשינ ןעק ךיא רעבָא !עטרענגיל

 ,רעטרעוו
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 ןפיוא ןסָאשעג ,ריביס ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה יז יו םיא טלייצרעד יז

 טרעלקרעד ןוא יז טשוק ,טרעטסײגַאב זיא רע ןוא ,סעקינװָאנישט רָאּפ ַא געוו

 : .עביל ןיא ריא ךיז

 טרָאװ סעדעי .ןרַאנּפָא טשינ ךייא טזָאל ,רעטעפ --- :ןגָאז םיא ליוװ ךיא

 טשינ ןליוו רעטרעוו יד .ןדייר טשינ ןעק ךיא רעבָא ,ןגיל ַא זיא טגָאז יז סָאװ

 ,טרַאּפשרַאפ יו זיא זדלַאה רעד ,זדלַאה ןופ ןײגסױרַא

 "עגרעביא ןרעװ תומולח עניימ .תומולח ערעדנַא ןעמוק דלַאב טָא ןוא

 .ףיוא ייטש --- ?וטסיירש סָאװ --- טגָאז עכלעוו ,יצנַארב עמומ ןיימ ןופ ןסיר

 רַאפ ןעמענ ךיד ליוװ רע .ריד ןבעל טייטש סיוויעד רעטעפ רעד .טעּפש זיא סע

 ,קיטשירפ

 טמוק רע .סיוויעד רעטעפ םעד ןעזעג ןוא ןגיוא יד טנפעעג בָאה ךיא

 ןיא ןעזעג בָאה ךיא ןעמעוו ,רעד יו רעבלעז רעד טשינ רָאג זיא'ס ,רימ ףיוא

 עטיירב טַאהעג טָאה רענעי .טשינ רעד ,ןסקַאװעג ךיוה ןעוועג זיא רענעי ,םולח

 .סעצנָאװ ןייק טשינ רָאג טָאה רעד ,סעצנָאװ

 :טגָאזעג ןוא ןגיוא יד טשיוועגסיוא ךיז בָאה ךיא

 .תומולח ענעגושמ טַאהעג בָאה ךיא ---

 ןלעג ַא --- ,יצנַארב עמומ יד טגָאז --- ,ךס ַא ךיז טמולח םענירג ַא --

 ,םולח םעד ןרעה רימָאל ָאט ,ונ .טשינ רָאג ךיז טמולח

 .ךיא גָאז --- ,תומולח עכעלנעזרעּפ ןענעז סע ---

 -- ?עביל ַא סעּפע ןגעו --- .טנַאסערעטניא רָאג סע ךָאד זיא --

 .יז טגערפ

 .גייווש ךיא

 ךיא --- ,יצנַארב עמומ יד ,ּפָא טשינ יז טזָאל --- ,ןרעה רימָאל ,ונ ---

 ןכַאז עכלעזַא ןרעה וצ ביל בָאה

 --- ,סיוויעד רעטעפ ןיימ סױרַא רימ טפלעה --- ,ךיז רימ ןלייא טציא ---

 .ןלייצרעד רע טעװ ,ןעמוקקירוצ טעװ רע זַא .ןײגקעװַא עפרַאד רימ

 טגָאז --- .ןעמ טסעגרַאפ תומולח --- ,ןסעגרַאפ רע טעװ טלָאמעד זיב ---

 .יצנַארב עמומ ןיימ

 .סיוויעד רעטעפ ןיימ טגָאז --- ,ןלַאפרַאפ ןייז טעוװ ,ונ ---

 ןיימ טרעפטנעעג טָאה -- דרע רעד ןיא ןלייא ןיינ ךיד ךיא בָאה --

 ,יצנַארב עמומ

 עקירעמַא ןיא גָאט רעטייווצ ןיימ

 ַא טימ ירפ ץנַאג ןבױהעגנָא ךיז טָאה עקירעמַא ןיא גָאט רעטייווצ ןיימ

 ייעװדָארב ףיוא ןַארָאטסער ַא ןיא קיטשירפ
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 ד לע פ ס ע טָאן אנ ח

 רימ .ןַארָאטסער םעד ןיא טריפעגנײרַא ךימ טָאה סיוויעד רעטעפ ןיימ
 רימ זיא לשיט סָאד .ןשטנעמ ייווצ רַאפ לשיט ַא ייב טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה
 .ןלעפעג

 רעד .ןייר ,םעװקַאב ,קיטכיל ןַארָאטסער םעד טכַארטַאב בָאה ךיא
 ,ןלעפעג רימ זיא ןַארָאטסער

 רימ סָאװ טגערפ יז זַא ,ןָא ךיז סיוטש ךיא .שילגנע טדער עקרענלעק יד
 -ַאב רע זַא ,ײטשרַאפ ךיא .שילגנע ןיא טרעפטנע רעטעפ ןיימ .ןסע ןליוו
 ייב :טשינ ךיא סייוו טלעטשַאב רֹע סָאװ ,רימ ןוא ךיז רַאפ םילכאמ טלעטש
 סָאד וליפַא ןעוו .םיא ףיוא ךיז זָאלרַאפ ךיא רעבָא .טשינ רע טגערפ רימ
 סע לייוו ,ןקעמש רימ סע טעװ ,ךיא טכַארט ,טוג ױזַא ןייז טשינ לָאז ןסע
 ןוא םילכאמ ענעדײשרַאפ ןגירק רימ .לדיימ ןייש ַאזַא ןופ טגנַאלרעד טרעוו
 ךעלכיק עכייוו עסייה :לכאמ ןייא רימ טקעמש סרעדנוזַאב .רימ ןלעפעג יז
 רעטעפ ןיימ .טסייה לכַאמ סָאד יו טשינ סייוו ךיא .ּפוריס ןוא רעטוּפ טימ
 לענש ךיז ןרעל ךיא .ךעלכיק יד ףיוא ּפוריס םעד ןסיגוצפיורַא יו רימ טזייוו

 | ,רימ טקעמש סע ןוא ןסע וצ סָאד יװ סיוא

 ךיא לעװ ןרעטלע עניימ וצ ווירב ןקידנעמוק ןיימ ןיא זַא ,טכַארט ךיא
 ןגעו ןלייצרעד לעװ ךיא .עקירעמַא ןיא ןגרָאמירפ ןטייווצ ןיימ ןבײרשַאב
 ךעלכיק יד ןגעװ ןוא ןַארָאטסער םענייש םעד ןגעוו ,סיוויעד רעטעפ ןיימ
 ,ּפםוריס טימ

 סע ךיא יװ רימ ףיוא טמוק רעכלעוו ,סיוויעד רטעפ ןיימ ףיוא קוק ךיא
 ,רימ טלעפעג רע ןוא ,רימ ןופ האנה ,ךיא עז ,טָאה רע .ךעלכיק יד קַאמשעג
 -ץג בָאה ךיא זַא ,טכַארט ךיא ןוא ,ךיוא ןיוש רימ טלעפעג עקירעמַא ןוא
 ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעג ןיב ךיא סָאװ םכח ַא יװ טלדנַאה

 ,."עקירעמַא טלעפעג רימ , ,םיא וצ ךיא גָאז ,?לקנָא;

 וד, ,סיוויעד רעטעפ ןיימ טגָאז ,"ןעגנוניימ ענייד טימ טשינ ךיד לייא,
 ,"גָאט ןטייווצ םעד טשרע ָאד ךָאד טסיב

 .לבכיימש ַא רימ טקנעש ןוא עװַאק וצ זדנוא טגנערב ןירענלעק ענייש יד

 .ךיא גָאז ,"דנַאל רעייט ַא זיא עקירעמַא;

 טשינ רָאג ןעוועג עקירעמַא זיא רימ וצ , ,רע טגָאז ,"ןעמעוו רַאפ יו;

 ָאד בָאה ךיא .עגַאל רעדנַא ןַא ןיא טסיב וד רעבָא .ןרָאי עטשרע יד ןיא טוג
 רַאפ סכעלגעמ סעלַא ןָאט לעװ ךיא .ךימ טסָאה וד ןוא טַאהעג טשינ םענייק
 ,"ריד

 טיול ןריפ ָאד ךיז לעװ ךיא; ,רעטרעטסײגַאב ַא סיוא ךיא ףור ,?רעטעפ,
 -עגסיוא געוו ןפיוא ךיא בָאה ןרָאפעג רעהַא ןיב ךיא ןעוו ,ןַאלּפ ןטמיטשַאב ַא

198 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 לעװ ךיא סָאװ סייוו ךיא .ליוו ךיא סָאװ סייוו ךיא .רענעלּפ עכעלטע טעברַא

 ."ןָאט
 בָאה ךיא .ןגיוא עסיורג רָאּפ ַא טלעטשעגנָא רימ ףיוא טָאה רעטעפ ןיימ

 םיא בָאה ךיא .רענעלּפ עניימ ןרעה וצ קירעגיינ קרַאטש זיא רע זַא ,ןעזעג

 .רענעלּפ עניימ טימ ןעמוקעגסױרַא דלַאב ןיב ןוא ןטרַאװ גנַאל ןזָאלעג טשינ

 ךיא ןעוו .רענעלּפ יירד בָאה ךיא; ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,"רעטעפ,

 לייוורעד .ןַאלּפ ַא ךָאנ ןעמוקוצ אמתסמ טעװ ,דנַאל ןיא רעגנעל ןייז לע

 .יירד זיולב ךיא בָאה

 ןופ דיסח רעסיורג ַא ןיב ךיא .טײקיגנעהּפָאמוא --- ןַאלּפ רעטשרע;

 ןייז ליו ךיא .םענייק ןופ קיגנעהּפָא ןייז טשינ ליוו ךיא .טײקיגנעהּפָאמוא

 ךיא לעװ .טייהיירפ ןופ רעגנעהנָא רעסיורג ַא ןיב ךיא ,יירפ קידנעטשלופ

 ידכ רעבָא .טלעג טנייפ בָאה ךיא .טלעג ןענידרַאפ ןוא ןטעברַא םעד בילוצ

 ,טלעג ןענידרַאפ ךיא לעװ שטנעמ רעיירפ ַא ןייז וצ

 ןיימ זַא ,טניימעג טָאה'ס סָאװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה רעטעפ ןיימ

 :טצעזעגרָאפ בָאה ךיא ,םיא טלעפעג ןַאלּפ רעטשרע

 .ןטַאט ןיימ בילוצ טלעג ךס ַא ןענידרַאפ לעװ ךיא --- .ןַאלּפ רעטייווצ;,

 -נוה עכעלטע ןקיש לָאמ עלַא םיא ליוװ ךיא ,ןטַאט ןיימ ביל רעייז בָאה ךיא

 -ַאי יד ףיוא ןרָאפ ןוא ןגַאלּפ ןפרַאד טשינ ךיז לָאז רע ידכ ,רַאלָאד טרעד

 ."ןדיר

 ןַאלּפ רעד יצ ןסיוו טנעקעג טשינ בָאה ךיא .ןגיוושעג טָאה רעטעפ ןיימ

 לָאז סָאװרַאפ םורָאװ .םיא סע טלעפעג אמתסמ רעבָא .טשינ יצ םיא טלפעג

 ,טצעזעגרָאפ בָאה ךיא ?ןטַאט ןייז ןפלעה ליוװ ןוז ַא ןעוו ןלעפעג טשינ םיא

 רעד ךָאנ .ןרידוטש יא ןוא ןטעברַא יא לעװ ךיא --- .ןַאלּפ רעטירד,

 םעדכָאנ ןוא ,ןטעברַא ךיא לעװ ןרידוטש ןכָאנ ןוא ןרידוטש ךיא לעװ טעברַא

 ןיימ ךיא לעװ ,רָאטקָאד רעטמירַאב ַא ןרעװ ןוא ןרידוטשסיוא לעװ ךיא יו

 עיצולָאװער רעד ןפלעה לעוו'כ .ערעדנַא ןפלעה רַאפ ןבעגקעװַא טייצ עיירפ

 יעקירעמַא ןיא ןעגנוגעוװַאב עוויסערגָארּפ עלַא ןציטש לעװ ךיא .דנַאלסור ןיא

 ןופ גנוקיניירַאפ רעד ןופ ,ןקיירטש ןופ ,סערגָארּפ ןופ קרַאטש טלַאה ךיא

 -סילַאטיּפַאק יד טשינ טלעפעג רימ .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא רעטעברַא עלַא

 ןקיסעלבאנרַאפ טשינ טייצ רעבלעז רעד ןיא ךיוא לעװ ךיא .גנונעדרָא עשיט

 ןיא ןענעז ןדִיי יד זַא ,ןעקנעדעג דימת ךיא ףרַאד ,דַיי ַא ןיב ךיא .קלָאפ ןיימ

 ַא עקַאט ןיב ךיא .םייה ענעגייא ןַא ןגירק ןפלעה ייז ףרַאד ןעמ ןוא תולג

 ךיא ןיב רָאטַאלימיסַא ןייק רעבָא ,טוג רימ טייג סע ,עקירעמַא ןיא רָאטקָאד

 ."טשינ ךיא סעגרַאפ קלָאפ ךעלקילגמוא ןיימ ,טשינ

 .רע טלכיימש יצ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא .טלכיימשעג טָאה רעטעפ ןיימ
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 ד לע פ ס ע טָאג אנ ח

 ןוא רענעלּפ עטוג עכלעזַא טָאה קינעמילּפ ןייז סָאװ םיא טלעפעג סע לייוו

 .סעיזַאטנַאפ עניימ ןופ טכַאל רע לייוו ,רע טלכיימש יצ ,טסילַאעדיא ןַא זיא

 טשינ ךיז קערשרעד ךיא .טכַארטעג ךיא בָאה ,ןכַאל רע לָאז ,טכַאל רע ביוא

 ןוא סעיזַאטנַאפ ןופ סױרַא ןעמוק ןכַאז עסיורג עלַא זַא ,סייוו ךיא .םעד רַאפ

 ,ןטסילַאעדיא ,ןרָאיזַאטנַאפ ןענעז ןשטנעמ עסיורג עלַא

 ּפַאש סרעטעפ ןיימ ןיא

 רע .טירטס רעקילב ףיוא ּפַאש ןיא ךיז וצ טריפעג ךימ טָאה רעטעפ ןיימ

 טָאה רשפא .טכַארטעג רָאנ טָאה רע .טדערעג טשינ רימ טימ קידנעייג טָאה

 .רענעלּפ עניימ ןגעו טכַארטעג רע

 ןענעז ייז .רעטעברַא ענייז רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ רע טָאה ּפַאש ןיא

 וצ רע טָאה ,"קינעמילּפ ןיימ זיא סָאד , ,טציוושעג ןוא טעברַאעג ןוא ןסעזעג

 רעטעפ ןיימ "!רענירג רעד ,ָאק :ןפורעגסיוא טָאה רעטעברַא ןייא .טגָאזעג יז

 זיא סָאד ."רענירג ןייק טשינ רָאג ןיוש זיא רע, :טרעפטנעעג םעד ףיוא טָאה

 ,םיא ןלעפעג רענעלּפ עניימ זַא ,ךָאד טניימ סָאד .ןלעפעג קרַאטש רימ

 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,סיפָא ןייז ןיא טריפעגניײרַא ןַאד ךימ טָאה רע

 טָאה סיפָא רעד .ךעלקנעב רָאּפ ַא טימ שיטביירש א טימ ,לרעמיצ ןיילק ַא

 ןיימ זַא ,טרַאװרעד בָאה ךיא .קורדנייא ןטוג ןייק טכַאמעג טשינ רימ ףיוא

 רימ וצ ןדייר ןביוהעגנָא טָאה רע .*עירַאלעצנַאק; ערענעש ַא ןבָאה לָאז לקנָא

 .ןלעפעג רימ רע זיא רעקיניײװ ץלַא ,טדערעג טָאה רע רעמ סָאװ ןוא

 ןעמ זַא ,טגָאזעג טָאה רע .רענעלּפ עניימ טּפַאלקעצ רע טָאה טשרעוצ

 -רַאפ טעברַא ןעמ זַא ןוא ;רעװש זיא'ס ,ןרידוטש יא ,ןטעברַא יא טשינ ןעק

 ןיימ ךיא יװ טלעג ליפױזַא טשינ ןעמ טניד

 יד יו טיול ןָאט סעלַא לעװ ךיא זַא ,טרעפטנעעג םעד ףיוא בָאה ךיא

 ,רענעלּפ עטעברַאעגסיוא

 ןכַאמ טשינ ןעמ ןעק ריּפַאּפ ףיוא רענעלּפ ןופ זַא ,טרעלקרעד טָאה רע

 .ןבעל ןייק
 ,טרעפטנעעג ףרַאש םיא ךיא בָאה -- "ןעז רימ ןלעוװ;

 .ןַאלּפ םענעגייא ןייז טלקיװטנַא ןַאד טָאה רע

 ןיא רימ ייב טלעטשעגנָא ןייז וטסעװ .,טגָאזעג רע טָאה ,"לייוורעד

 י"ןעז רימ ןלעװ ךָאנרעד ןוא ןבעל וצ ףיוא ןענידרַאפ טסעװ וד .סיפָא

 ,טכעלש טשינ זיא סָאד זַא ,טקנעדעג בָאה ךיא

 -יב עניימ ןריפ טסלָאז וד זַא; ,טגָאזעג רעטייוו רע טָאה ,"ליוו ךיא;

 ."ָאטשינ זיא ןביירשרַאפ וצ ךס ןייק .רעכ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ייב געלפ ךיא .טייקנדירפוצ טימ ןעמונעגנָא גאלשרָאפ םעד בָאה ךיא

 .רעכיב יד ןריפ ךיוא ןטַאט ןיימ

 וטסלָאז ירפ רעד ןיא ןדעי זַא; ,טגָאזעג רעטייוו רע טָאה ,"ליוו ךיא;,

 ."ךיא קיטעּפשרַאפ רעמָאט ּפַאש ןיימ ןענעפע

 ךיא ןוא טעּפש ןפָאלש ליװ רע זַא ,טכַארטעג ךיא בָאה ,טניימ סָאד

 ?ןָאט ךיא ןעק סָאװ רעבָא .םיא ןופ ןייש טשינ זיא סָאד .ירפ ןייטשפיוא לָאז

 לרפ רעד ןיא ןײרַא טסמוק וד ןעוו זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,*ליוו ךיא ןוא,

 ."ןרעקסיוא ןוא רעצירּפש םעד טימ םעזעב םעד ןעמענ וטסלָאז

 ,ןײרַא ּפָאק ןיא רעמַאה ַא טימ ןבעג רימ לָאז רע יװ ,ןעוועג זיא סָאד

 !ךיא !סיפָא םעד ןרעקסיוא לָאז ךיא

 םענעזָאלעגּפָארָא ןַא טימ ייטש ךיא זַא ,ןעזעג טָאה רעטעפ ןיימ ןעוו

 טשיִנ רימ טלעפעג גַאלשרָאפ רעטצעל ןייז זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,ּפָאק

 ןײלַא ךיא .ןכַאז עכלעזַא טימ טשינ ךיז ןעמ טמעש ָאד, :רימ וצ טגָאז רע ןוא

 ירּפש םעד טמענ רע .ןָאט וצ סָאד יװ רימ טזייוו רע ןוא ,גָאט ןדעי סָאד וט

 ןָאט וצ סָאד םעועב םעד רימ טיג ןוא לסיב ַא טרעק .טצירּפשַאב ןוא רעצ

 טצירּפשַאב סעלַא ןוא םעזעב םעד ןָאטעג םענ ַא סעכ טימ בָאה ךיא

 .ךערָאּפ טימ:

 ןופ רעטרימשרַאפ ַא ,טגָאזעג רעטעפ ןיימ טָאה ,"טשינ טכַאמ סע;

 בָאה ךיא .ןענעק וצ סעלַא טוג זיא סע .ןענרעלסיוא ךיז טסעװ וד; ,ךערָאּפ

 וד .טנכייצעגסיוא סָאד ךיא וט טנייה .ןרעקסיוא טנעקעג טשינ לָאמַא ךיוא

 ןכַאמ ךיז ןוא ןָאט ןענעק סעלַא וטספרַאד ,קיגנעהּפָאמוא ןייז ךָאד טסליוז

 ."ךעלצינ

 עקיטיינ יד ןענופעג טשינ טנעמָאמ ןפיוא בָאה ךיא .ןגיוושעג בָאה ךיא

 ,גנוטסירטנַא ןיימ ןקירדוצסיוא רעטרעוו

 "עג רעטעפ ןיימ טָאה --- ?ןענרעלסיוא ךיז וטספרַאד ךַאז ןייא ךָאנ ןוא;

 רעהַא טסמוק וד ןעוו .ןוווא םעד ןצייהנייא ןענעק טספרַאד וד; -- טגָאז

 רע ןוא ,"עלעוויוא ןיא ןיירַא וטסגייל ,טלַאק ןיא סיפָא ןיא ןוא ירפ ץנַאג

 .ןָאט וצ סָאד יו רימ טזייוז

 ןײרַא לייוו ַא ףיוא זיא רעטעפ ןיימ .רעטפעלּפעג ַא ןבילבעג ןיב ךיא

 טַאהעג בָאה ךיא .ןפורעגניירַא םיא טָאה ןעמ .רעטעברַא ענייז וצ ּפַאש ןיא

 םיא ןעוועג זיא קנַאדעג רעטשרע ןיימ .ןעלדנַאה וצ יװ ןענעכערַאב וצ טייצ

 טסילַאטיּפַאק ַא טנעז ריא .תובוט ערעייא עלַא לחומ ןייא ןיב ךיא,, :ןגָאז וצ

 ַא טּפַאכעג טָאה ריא .רָאטַאטַאולּפסקע ןַא ,ןטסלַאטיּפַאק ערעדנַא עלַא יוװ

 בָאה'כ סָאװ ,ךיא .ןזָאל טשינ ךיז לכיא .ןצונסיוא םיא טליװ ןוא םענירג
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 ד לצ פ ס ע טָאג אנ ח

 "נייא ,יוג-תבש ַא ןייז ָאד לָאז ,שטייד ןעק ןוא ,שיכירג ןוא ןײטַאל טנרעלעג

 "?ןוויוא םעד ןצייה

 ךכַאמ ךיז לעװ ךיא !ןיינ :ןסָאלשַאב ןוא טרעלקעגכָאנ לסיב ַא בָאה ךיא

 -ערּפָא םיא טימ ךיז ךָאנרעד ןוא ןדייל ,עלעטש יד ןעמעננָא ,קידנסיוו טׂשינ

 רע .ןקיירטש וצ רעטעברַא יד ןריזינַאגרָא ּפַאש ןייז ןיא לעוװ ךיא .ןענעכ

 רעמ ,םעלַא םעד ןגעוו רעלק ךיא רעמ סָאװ ןוא .ןעקנעדעג וצ ןבָאה ךימ טעוו

 ךיימ ייב קיירטש םעד ריפ ךיא ױזַא יו רָאפ ךיז לעטש ךיא .רימ סע טלעפעג

 .ןדייל ,טקינײירַאפ ןייז ןלָאז יז רעטעברַא יד וצ סעדער טלַאה ךיא ,לקנָא

 .ייז וצ ךיא גָאז ,"גיז רעד זיא סע סיז יו; ,ןגיז ןוא ןפמעק

 קירוצ ןוא ןיהַא ריצַאּפש ,סיפָא סרעטעפ ןיימ ןיא םורַא ךיז יירד ךיא

 ךיא .סרעקיירטש יד וצ ןטלַאה לע ךיא סָאװ עדער ןיימ ןגעוו רעלק ןוא

 .ןײלַא םעד בילוצ .רעריפ-קיירטש ַא ןופ עלָאר רעד ןיא קרַאטש ךיז לעפעג

 .עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ טניולעג ןיוש רימ ךיז טָאה ,ךיא קנעד

 "שג יד ןגָאלשעגרעביא רימ ,ןעמוקעגנײרַא גנולצולּפ זיא רעטעפ ןיימ

 ;קידנגָאז ,ןעקנַאד

 ??ןַאלּפ ןיימ ריד טלעפעג ,ונ;

 ,טרעפטנעעג ךיא בָאה --- "ןַאלּפ רעייא ןָא םענ ךיא;

 עקירעמַא ןיא גָאט רעטירד ןיימ

 ךיז טָאה סָאװ ,רענירג סלַא ןבעל ןיימ ןופ ןעגנוריסַאּפ יד ןופ ענייא
 ךעמוק ןיימ ןופ גָאט רעטירד רעד זיא ,ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא קרַאטש

 .עקירעמַא ןיא

 ךיימ וצ ןטעברַא ןייג טנייה ףרַאד ךיא .ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא .:רפ ץנַאג

 .רעבָא ,טכַאמעגּפָא םיא טימ ךיא בָאה ױזַא .ּפַאש ןייז ןיא ,סיוויעד רעטעפ

 ןיימ ייב ןיֹוװ ךיא .ךָאנ ןפָאלש עלַא .ירפ רָאג ךָאנ סע זיא ,סיוא טעז סע יו

 טמוק רע .טעברַא רעד וצ ןגרָאמִירפ ןדעי טייג רעכלעוו ,לארשי רעטעפ

 טפָאלש רע זַא ,טרעהעג ךיא בָאה ,רעטעברַא ענייז יװ ּפַאש ןייז ןיא רעירפ

 -וצנייא ידכ ןגיוא יד ךַאמרַאפ ךיא ,ןפָאלש ךָאנ ךיוא ךָאד ךיא געמ ,ךָאנ

 ,עטשרע סָאד זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא .ןפָאלש טשינ רעמ ןעק ךיא רעבָא .ןעלמירד

 ןרעקוצסיוא זיא ,טעברַא רעד וצ ןעמוק לע ךיא ןעוו ןָאט ףרַאד ךיא סָאװ

 ,ןוויוא ןיא ןצייהוצנייא זיא עניימ טעברַא עקיטכיוו עטייווצ יד .סיפָא םעד

 א ןביירש טלָאזעג ןטכענ בָאה ךיא ,ךימ טליורג סע .םערַאװ ןייז לָאז סע ידכ

 טנעקעג ךיא בָאה סָאװ .ןבירשעג טשינ ךיא בָאה ,ןרעטלע עניימ וצ ווירב

 ִנרַאפ טלַאה עמַאמ ןיימ ןעמעוו ,סיוויעד רעטעפ ןיימ זַא ,ןלייצרעד ?ןביירש
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 זיא !טכענק ַא ןכַאמ רימ ןופ ליוו ,שטנעמ ןטסעב ןרַאפ ןוא רעדורב ןטסעב

 ,טשינרָאג ךיא ביירש רעסעב

 ןלָאז ןגױא עניימ זַא ,ךיז שטניוו ןוא ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ךיא גיל

 סָאװ וצ .קיבײא ףיוא ןפָאלשניײא לָאז ךיא זַא ןכַאמפיוא טשינ רעמ ךיז

 ?ןוויוא ןיא ןצייהוצנייא ?ןייטשפיוא

 טכוזעג ךיא בָאה ,םייה רעטלַא ןיימ ןיא טוג ױזַא ןעוועג רימ זיא סע

 !ןקילג לָאמנייא ןיוש זיא סָאד ,ןקילג

 ןיימ טימ ץיז ךיא ןטכענ טשרע ןעוועג זיא סָאד זַא ,ךיז טכוד רימ

 ,רעכיז ןיב ךיא; :טגָאז ןוא טנַאה רעד ייב ןָא ךימ טמענ יז .לזייר רעטבילעג

 ןענעכייצסיוא ךיז טסעװ וד .טמירַאב ,סיורג ןרעוװ וטסעוװ עקירעמַא ןיא זַא

 יז .רעביירש ַא סלַא ,רָאיטקַא ןַא סלַא ,רָאטקָאד ַא סלַא ,טנעדוטס ַא סלַא

 ןביירש ןיימ ןגעוו בָאה ךיא .רעביירש ַא סלַא רימ ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה

 ַא ןרעה וצ ריא וצ ןײגרעבירַא טציא ןעק ךיא ןעוו .ןסעגרַאפ ןצנַאג ןיא ןיוש

 !טייוו ױזַא ,רימ ןופ טייוו ױזַא ךָאד זיא יז רעבָא .רעטרעוו עמערַאװ רָאּפ

 -עמַא סָאד ,עלעדנוז; :טגָאז יז .ןגיוא עניימ רַאפ עמַאמ ןיימ טייטש טָא

 סָאװ .ןעמַאמ ַא ןופ רעדניק קעװַא טסייר .ןשטנעמ ךעלקילגמוא טכַאמ עקיר

 "עג זיא עמַאמ ןיימ זַא ,ןביילג ןָא ןיוש בייה ךיא ?ירעגרע ןייז ןיוש ןעק

 .טכערעג ןעוו

 ןקישוצקעװַא ךיד, :טגָאז רע .ןגיוא עניימ רַאפ עטַאט ןיימ טייטש טָא

 ,סע וט ךיא רעבָא .ּפָאק םעד ןקַאהוצּפָא ךיז יו רימ ייב זיא עקירעמַא ןייק

 לעװ ָאד זַא ,טניימעג ךעבענ טָאה רע ."טוג ןייז לָאז ריד זַא ,ליוו ךיא לייוו

 טנייה ףרַאד ךיא זַא ,טסּוװעג טלָאװ עטַאט ןיימ ןעוו .ןרעו ךעלקילג ךיא

 רע .ןוויוא ןיא ןצייהוצנייא ןוא עירַאלעצנַאק ַא ןרעקוצסיוא ירפ ןייטשפיוא

 .טשינ סָאד טסייװ רע סָאװ טוג זיא'ס .ןטלַאהעגסיױא טשינ סע טלָאװ

 ןשיװצ ךערּפשעג ַא ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז ןעקנַאדעג עניימ

 ןגױא עטכַאמרַאפ טימ גיל ךיא .יצניירב עמומ רעד ןוא לארׂשי רעטעפ ןיימ

 .ךערּפשעג רעייז וצ ןייא ךיז רעה ןוא

 יצניירב עמומ ןוא לארשי רעטעפ ןיימ ןשיווצ סעומש ַא

 ,םענירג םעד ןקעוופיוא ףרַאד ןעמ -- :י צ נ ײר ב עמומ

 ןפָאלש ךָאנ רע לָאז .ףיא טשינ םיא קעװ ---:לארשי רצטעפ

 .ןלייא וצ ךיז סָאװ טשינ טָאה רע

 ?ןבָאה סיוויעד םיא ףרַאד רעמָאט רעבָא -- :י צ נ ײר ב ע מומ

 .טשינ םיא ףרַאד רע -- :ל אר שי רע טע פ

 ?טלעטשעגנָא םיא רֹע טָאה עשז סָאװ וצ -- :יצ נ ײי ר ב עמומ
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 + ר לצ פ סע טָאג אנ ח

 ?םיא טימ ןָאט טנעקעג רע טָאה סָאװ -- :ל א ר שי ר ע ט ע פ

 ,טנעה עכייוו וצ טָאה רע ,ןרעוו טשינ רע טעװ הכאלמ-לעב ןייק

 ?ךָאװ ַא םיא רע טיג ליפיו זיא -- :יצ נײ רב עמומ

 ,רַאלָאד ןביז -- :ל א רשי רע ט ע פ

 ױזַא טימ ןָאט רע טעװ סָאװ !רַאלָאד ןביז --- :יצ נײר ב ע מומ

 .(עמוס עסיורג ַא ןעוועג טלָאמעד זיא רַאלָאד ןביז) ?טלעג ליפ

 ךָאװ ַא רַאלָאד ייווצ ןלָאצ רע טעװ ריד -- :ל אר שי רע טעפ

 ..ירעבָא ,ןעמענ טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .(ריטרַאװק) דרָאב רַאפ
 ןקירעביא ןטימ ןָאט רע טעװ סָאװ ןוא -- :י צ נ יי ר ב ַע מומ

 ?טלעג

 ךיא .ןגָארפ ליפ ױזַא ןלעטש וצ ףיֹוא רעה -- :ל ארש יי רעטעפ

 | ,ןײרַא ּפַאש ןיא ןייג וצ ךיז לייא

 ;ןעיירשסיוא טלָאװעג בָאה ךיא ןוא טרעהעגסיוא סעלַא סָאד בָאה ךיא

 ריא .ףַאלקש ַא רַאפ ןכַאמ ךימ טליוװ ריא .תובוט עלַא לחומ ךייא ןיב ךיא;
 ןטעברַא לעװ ךיא .טנעה עכייוו בָאה ךיא .טשינ ךימ ףרַאד ןעמ זַא טגָאז
 ןייז לעװ ךיא ,ןייז טשינ םיבורק ךייא ייב לעװ ךיא .ןרידוטש .,ןענידרַאפ
 וצ טשינרָאג תוחוכ עלַא טימ טרילָארטנַָאק ךיז בָאה'כ .יירפ ,קיגנעהּפָאמוא
 ןיוש גָאט ןטשרע םעד ןוא רעגנעל סָאװ ןפָאלש וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא .ןגָאז

 ךיא .םיבורק ןייק ייב ןטעברַא טשינ ליוװ ךיא זַא ,טעברַא רעד וצ ןעמוק טשינ

 ךיא ןעוו טייצ ַא לָאמַא ןעמוק טעװ סע ןוא ,ןפַאלקשרַאפ ןזָאל טשינ ךיז לעװ

 ,עלַא טימ ןענעכערּפָא ךיז לעװ ךיא .םיבורק עניימ טימ ןענעכערּפָא ךיז לעװ

 .ענירג יד סיוא ןצונ עכלעוו

 יו רעה ךיא .טשרמולכ ףָאלש ןוא ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ױזַא ךיא גיל

 ַא ייב טנייוו דניק ַא יו רעה ךיא .טמַאר עמומ ןיימ ,קעװַא טייג רעטעפ ןיימ

 יירד-ייווצ ַא רשפא קעװַא ױזַא זיא סע .קידנסיוו טשינ ךיז ךַאמ ךיא .עטנכש

 -עגסיוא ,טצעזעגפיוא ךיז ,ףיוא ּפַאכ ַא ןָאטעג ךיז ךיא בָאה גנולצולּפ .העש

 ?ןפָאלשרַאפ ךיז בָאה ךיא :עמומ ןיימ וצ טגָאזעג ןוא ןגיוא עניימ טשיוװו
 "!טעּפש רעייז ןייז ןיוש זומ סע

 ,ןלייא וצ ךיז סָאװ טשינ טסָאה ,עמומ ןיימ טגָאז ,"טשינ ךיז גרָאז;

 ."ןסע קעװַא ךיז ץעז ןוא ,דרע רעד ןיא ןעמעלַא בָאה
 :טדערעג טָאה יז ןוא ,ןסע טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא

 רע יו, ,טגָאזעג יז טָאה ,*לקנָא רערעייט ַא זיא סיוויעד רעטעפ ןייד;
 "!ךיד רַאפ טגרָאז

 ,"ףַאלקׂש ַא ןבָאה ליוו רע .ךימ טגרָאזרַאפ רע; ,ךיא טכַארט ,"ָאי;

 לארשי רעטעפ ןייד ןוא ךיא ןעוו, ,עמומ ןיימ טגָאז ,"לזמ טסָאה וד;
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 .ןפלעה זדנוא לָאז סע רעװ ןעוועג טשינ זיא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענעז

 ,טקיירטשעג טָאה רע .ןסע וצ סָאװ טַאהעג טשינ טָאה ןײלַא סיוויעד

 .ךיא גערפ ,*?ןקיירטש טּפָא טגעלפ רע;

 טגעלפ רע, ,עמומ ןיימ טגָאז ,"ןקיירטש וצ ןבָאה ביל רעייז טגעלפ רע;

 ,"ןקיירטש וצ ןצעהרעטנוא ערעדנַא

 זיא לָאמַא ,טכַארטעג ךיא בָאה ןשטנעמ ןופ טרעוו סע סָאװ סָאד טָא

 לעװ ךיא .רָאטַאטַאולּפסקע ןַא ,סָאב ַא רע זיא טציא ,רעקיירטש א ןעוועג רע

 ,קיירטש ַא ןריפ רעטעפ םענעגייא ןיימ ייב ךָאנ לעװ ךיא .ןרעו טשינ ױזַא

 ןעגנילצולּפ םעד ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז ןעקנַאדעג עניימ

 ,סיוויעד רעטעפ ןיימ ןופ ןעמוקנײרַא

 רעד וצ ףַאלקש ןייז ןפור ןעמוקעג זיא רע ,טכַארטעג ךיא בָאה ?!ַאהַא;

 סע טרַא ?טעברַא רעד ןופ ןגָאזּפָא ךימ ןעמוקעג רע זיא רשפא ןוא .טעברַא

 ןטעברַא םיא ייב טשינ רָאג ליוו ךיא זַא .טשינ ךיוא ךימ

 .טרַאװעג רימ ףיוא טָאה רע זַא ,טרעלקרעד סיוויעד רעטעפ רעד

 טָאה טשרע .רימ ףיוא טרַאװעג טָאה רע סָאװ עיצקַאפסיטַאס ַא ךיא ליפ

 יד ןענעז ױזַא .טשינ ךימ ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאזעג לארׂשי רעטעפ ןיימ ךָאד

 ,טשינ ייז ןפרַאד יז זַא ,ןגָאז יז ןוא ןפַאלקׂש ערעייז ןפרַאד ייז .םיטַאבעלַאב

 רע לייוו ,רימ ףיוא טרַאװעג טָאה רע זַא ,רעטייוו טרעלקרעד רעטעפ ןיימ

 טשינ לָאז ךיא ליוו רע .םישובלמ רענַאקירעמַא ןפיוק רימ ןייג רימ טימ ליוו

 .רעדיילק ענירג יד ןיא רעמ ןייג

 רע זַא; ,יצניירב עטומ יד טגָאז ,*טגָאזעג רעירפ טשרע םיא בָאה ךיא,

 .""רעטעפ ןטוג ַא טָאה
 "!םוקע :רימ וצ טגָאזעג סיוויעד רעטעפ רעד טָאה ןגערפ וצ ךימ ןָא ןוא

 רשפא .ןייג ךיא ליוו יצ טשינ ךימ טגערפ רע סָאװ ,ןסָארדרַאפ טָאה ךימ

 טליפעג בָאה ךיא .םישובלמ רענַאקירעמַא ןיא ךיז ןָאטנָא ןייג טשינ ךיא ליוו

 ,שטנעמ רעקיטומ ןייק טשינ ןיב ךיא רעבָא ,"טשינ ייג ךיא; :ןגָאז וצ יוװ

 .ןעגנַאגעג ןיב ןוא טגָאזעג טשינרָאג ךיא בָאה

 םישובלמ רענַאקירעמַא יד

 בָאה ךיא .ךיש ןופ טפעשעג ַא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא טשרעוצ ןענעז רימ

 בָאה ךיא .ןלעפעג טשינ ךיׂש עלַא ןענעז רימ .ךיׂש ענעדיײשרַאפ ןטסָאמעגנָא

 רַאפ לעיצעּפס טכַאמעג ,ךיׂש ענעגייא עניימ ןטסעבמַא ןלעפעג רימ זַא ,טגָאזעג

 -עגוצ טשינ ךיז טָאה רעטעפ ןיימ .ןציּפש עלָאמש טימ ךיש עטריקַאל ,רימ

 זיא םיא סָאװ ךיש רַאּפ ַא ןָאטנָא ןסייהעג רימ טָאה ,גנוניימ ןיימ וצ טרעה

 טשינ וליפַא ייז טָאה ,ןזָאלעגרעביא רע טָאה ךיש רָאּפ עטלַא עניימ .ןלעפעג
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 ד לע פ ס ע טָאג אנ ח

 עיינ יד זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא .טריטסעטָארּפ בָאה ךיא .ןעמענטימ טלָאװעג

 טכַאמעג ךיז טָאה רע רעבָא .טשינ רימ ןלעפעג ןציּפש עטיירב יד טימ ךיש

 .ןעגנַאגעג רעטייוו ןענעז רימ ןוא קידנרעה טשינ

 -עגנָא בָאה ךיא ,ןגוצנָא ןופ טפעשעג ַא ןיא ןעמוקעגנײרַא ןענעז רימ

 ךימ .ןלעפעג טשינ רָאג זיא רימ .ךעלקער ןוא ןזיוה ענעדיישרַאפ ןטסָאמ

 ייב גנוניימ ַא סעּפע סע טגערפ רע .טגערפעג טשינ רָאג רעטעפ ןיימ טָאה

 ' ?ףַאלקש ַא
 ,ןטסָאמעגנָא לָאמ ייווצ םיא ךיא בָאה ,ןלעפעג (טוס) גוצנָא ןייא זיא םיא

 ןזיוה יד .טרַאװעג ןבָאה רימ .ןזיוה יד ןטכיררַאפ ןסייהעג טָאה רעטעפ ןיימ

 ןצנַאג םעד ןָאטנָא ןסייהעג רימ טָאה רעטעפ ןיימ .ןרָאװעג קיטרַאפ ןענעז

 גוצנא ןטלַא ןיימ ןַאד טָאה רע .דרעפ דנילב ַא יו טגלָאפעג בָאה ךיא .גוצנָא

 בָאה ךיא .ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא .ןייג ןביוהעגנָא ןוא ןפרַאװסױרַא ןסייהעג

 .גוצנא ןטלַא ןיימ ןָא ןייגוצקעװַא קשח ןייק טַאהעג טשינ

 .ךיא גָאז ,"גוצנא ןטלַא ןיימ קירוצ ליוו ךיא,

 .רעטעפ ןיימ טגָאז *?סעטַאמש יד ריד ןגיוט סָאװ,

 -עג רימ טָאה גוצנא םעד; .ךיא גָאז ,"סעטַאמׂש ןייק טשינ זיא סָאד;

 טגיל רע .עקירעמַא רַאפ לעיצעּפס ,יסוי בקעי רעדיינש רעטמירַאב רעד טכַאמ

 רעד ןיא רעדיינש רעטסעב רעד זיא יסוי בקעי .ןסָאגעגסיױא יװ רימ ףיוא

 י"יסוי בקעי ,טנגעג רעצנַאג

 טשרע ךיז רע טלָאװ ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג טלָאװ יסוי בקעי ןעוװו;

 .רע טגָאז ,"שובלמ ַא טכַאמ ןעמ יװ ,ןענרעל טפרַאדעג ָאד

 -יינש עכלעזַא זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא .ןיסוי בקעי טקידיײטרַאפ בָאה ךיא

 טשינ ןבָאה תונעט עניימ רעבָא .ךס ןייק ָאטשינ ןענעז יסוי בקעי יו סרעד

 ,ןפלָאהעג

 ךיא בָאה םעיינ םעד ןיא .גוצנא ןטלַא םעד ןָא ןעגנַאגעגמײהַא ןיב ךיא

 טנכער רע רעבָא ,קַאז ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעועג טלָאװ ךיא יו טליפעג ךיז

 !ףַאלקׂש ַא ?ךיא ןיב סָאװ ,ךיא ןיב רע !ןליפעג עניימ טימ ךיז

 רעטעפ ןטימ ןעמַאזוצ לארׂשי רעטעפ ןיימ וצ ןעמוקעגמײהַא ןיב ךיא

 ןוא גוצנא םעיינ ןיימ עלייוו ַא טכַארטַאב טָאה יצניירב עמומ ןיימ .סיוויעד

 "!עקירעמַא ןייז ?רענירג רעד ריד טלעפעג יװ ,ונ, :ןפורעגסיוא

 ַא ןיא ןכערבוצסיוא טשינ תוחוכ עניימ עלַא טגנערטשעגנָא בָאה ךיא

 ,ןייוועג
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 עקירעמַא ןיא ךַאװ א

 סָאװ ,סיוא ןכער ךיא ןוא עקירעמַא ןיא ךָאו ַא רעביא ןיוש ןיב ךיא

 טימ טשינרָאג -- זיא לכהיךס רעד .ךָאװ רעד ןיא ןָאטעגפױא בָאה ךיא

 -רַאפ טׂשינ ןעק ךיא סָאװ ,ךיש רענַאקירעמַא ןיא ןָאטעגנָא ייג ךיא .טשינרָאג

 םעד יװ סַאה ךיא סָאװ ,גוצנא רענַאקירעמַא ןַא ןיא ןָאטעגנָא ייג ךיא .ןגָארט

 .זיוה עטיירב עניימ ןקוקנָא טשינ ךיא ןעק לעיצעּפס .טיױט

 ןיימ ךיוא .טשינ ןטעברַא עקירעמַא ןיא ןריפ וצ ךיז יו רענעלּפ עניימ

 .טשינ ןטעברַא רימ ןגעוו רענעלּפ סעסיוויעד רעטעפ

 ןעמוק לעװ ךיא ןעוו זַא ,רימ טימ טכַאמענּפָא טָאה סיווייד רעטעפ ןיימ

 טשינ בָאה ךיא .סיִפָא םעד ןרעקסיוא ךיא לָאז ,ירפ רעד ןיא ּפַאש ןייז ןיא

 -געמ יד טאהעג טשינ ךיוא בָאה ךיא רעֹבָא ,ןָאט וצ סָאד קשח ןייק טַאהעג

 רעטעפ ןיימ זיא ּפַאש ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .ןריפוצכרוד סָאד טייקכעל

 .סיפָא םעד טרעקעגסיוא טַאהעג ןיוש טָאה רע ןוא רעירפ ןופ ןעוועג ןיוש

 םעד ןצייהנייא לָאז ךיא זַא ,טגנַאלרַאפ רימ ןופ ךיוא טָאה רעטעפ ןיימ

 .גנוקירעדינרעד רעטסערג רעד רַאפ ןטלַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,סיפָא ןופ ןוויוא

 רימ טָאה רע .טײהנזעװנָא ןייז ןיא ןָאט טוװּורּפעג לָאמ ןייא סָאד ךיא בָאה

 .ךיור ןסיורג ַא טכַאמעג ןצייהנייא ןיימ טימ ךיא בָאה .םעד ןיא טנַאמרעד

 .ןענערב טלָאװעג טשינ טָאה סע ןוא ןרָאװעג טעשידַאז טשינ רעיש זיא ןעמ

 ןיא .ןצייהנייא םוצ ןעמונעג ךיז ןוא ךיור םעד ןשָאלעגּפָא טָאה רעטעפ ןיימ

 .טנערבעג ןיוש טָאה טונימ ַא יו רעקיניייו

 .טגָאזעג ךיא בָאה -- ?!ןענעק סָאד ףרַאד ןעמ;

 רעבָא , ,טגָאזעג רעטעפ ןיימ טָאה ,*טסנוק עסיורג ןייק טשינ זיא סע;

 עניילק ןייק ןָאט טשינ וטסנעק ,ןכַאז עסיורג רַאפ ןרָאװעג ןפַאשַאב טסיב וד

 ,"ןכַאז

 טסנרע טניימעג רע טָאה יצ גָאט ןקיטנייה זיב טשינ ךָאנ סייוו ךיא

 ,טגָאזעג טָאה רע סָאוװ
 בָאה ךיא .סיִפָא ןיא קידייל טײרדעגמורַא ךיז ךָאװ עצנַאג ַא בָאה ךיא

 סע סָאװ רעטעפ ןיימ טגערפעג לָאמניײא בָאה ךיא ,ןָאט וצ סָאװ טַאהעג טשינ

 זיא סָאװ :טרעפטנעעג רימ טָאה רע .ןָאט סעּפע ליוו ךיא .רימ טימ ןייז טעוו

 ?ןעמוקעג טשרע ךָאד טסיב וד ,שינעלייא יד

 ךיא .טעברַא ךָאװ ַא רַאפ טלָאצַאב רימ רעטעפ ןיימ טָאה ךָאװ עדנע

 ןעמונעג בָאה ךיא זַא ,טליפעג ןוא ענעשעק ןיא טלעג סָאד טגײלעגנײרַא בָאה
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 ד לע פ ס טָאג אנהח

 טשינ ןעמ טיג טלעג טסיזמוא זַא ,טנכערעגסיוא בָאה ךיא .טלעג טסיזמוא
 וצ ןַאלּפ ןיימ ןופ ןרעו טעװ סָאװ ןוא ?ףוס רעד ןייז טעװ סָאװ ָאט .גנַאל
 -ּפָאמוא טשינ ןעמ זיא ,טסיזמוא טלעג טמענ ןעמ זַא ?קיגנעהּפָאמוא ןייז
 ,יירפ טשינ ןוא קיגנעה

 טניפעג קרָאי וינ ןיא יו ױזַא :ןַאלּפ רעיינ ַא ןלַאפעגנייא ןַאד זיא רימ
 ךוז ַא רערעייז ןוא עקשיפ ןַאמ ריא ןוא הרש רעטסעווׂש ַא סנטַאט ןיימ ךיז
 -קָאד ףיוא טרידוטש ,טרעהעג לָאמַא בָאה ךיא יװ ,טָאה רעכלעוו ,עלעקנַאי
 לעװ לעיצעּפס .ייז טימ ןטָארַאב ךיז ןוא ןרָאפרעבירַא ןיהַא ךיא לעװ ,רָאט

 ,רָאטקָאד ףיוא טרידוטש סָאװ ,עלעקנַאי ןיזָאק ןיימ טימ ןדייר ךיא

 ךיא ייז וצ ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא ןוא סערדַא רעייז ןגָארקעג בָאה ךיא
 | ,סקנָארב יד

 עקשיפ רעטעפ רעד

 בָאה ,עקשיפ רעטעפ ןיימ ןופ גנוניוװ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו
 בָאה .טרעפטנעעג טשינ טָאה רענייק רעבָא ,ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא ךיא
 -עג זיא'ס ןוא ףיוא-ןפע ןַא ןבעגעג ךיז יז טָאה ,ריט יד ןָאטעג ּפוטׂש ַא ךיא

 ךעוו ,ןעּפעשט טשינ ייז לָאז'מ זַא ,ךיז ןטעב סָאװ ,ןריט יד ןופ ענייא ןעוו

 לוא ןײרַא זיוה ןיא ןלַאפעגנײרַא ןיב ךיא .תוחוכ יד ןופ ךיז יז טלַאפ ,ָאי

 טשינ ףיוא ,לׂשיט טלַא ןַא ןבעל .לבעמ ענעכָארבעצ טימ רעמיצ ַא ןעזעג בָאה

 א ןיא ,דרָאב רעכעליורג בלַאה ַא טימ דיי ַא ןסעזעג זיא ,סיפ עצנַאג ןייק

 ,ןסױטשעגנָא ךיז בָאה'כ ,רפס ַא רעביא טלקָאשעג ךיז ןוא ,שולעּפַאק ןסיורג
 -נײרַא ןיב ךיא יו טרעהעג טשינ טָאה רע .עקשיפ רעטעפ רעד זיא סָאד זַא
 ענעכָארבעצ יד ןופ סנייא ,קַאנק ַא טימ ןלַאפעגנײרַא ןיב ךיא שטָאכ ,ןעמוקעג
 ,ןלַאפעגמוא טשינ רעיש זיא ךעלקנעב

 .ָאד זיא ץעמע זַא ,טרעהרעד רע טָאה ,טסוה ןכיוה ַא ןבעגעג בָאה ךיא

 ;טגָאזעג םיא בָאה ךיא .טקוקעגנָא ךימ ןוא ןגיוא יד ןביוהעגפיוא רע טָאה

 רעביא ןיוש ןיב ךיא .עלַאקס ןופ ,ןוז סלאומש ,אנח ןיב ךיא ,םכילע םולש,

 ."עקירעמַא ןיא ךָאװ ַא

 "עג טסיב וד ןוא אנח טסיב וד ,טגָאזעג רע טָאה --- ?!םולש םכילע;

 "!ץיז ָאט ,עקירעמַא ןייק ןעמוק
 ןוא טלקָאשעג ךיז טָאה סָאװ ,לקנעב ַא ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא

 ,ןלַאפוצמוא טַאהעג קשח

 ךייד !ױזַא, :טגָאזעג ךָאנרעד ןוא טכַארטַאב עלייוו ַא ךימ טָאה רע

 .ךָאד זיא רע ,דנַאל ענהפירט סָאד ,עקירעמַא ןייק טקישעג ךיד טָאה עטַאט
 "?דיסח רעסיורג ַא ,ךיז טכוד
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןליפַא ןוא ,םיא ךיא גָאז ,?עקירעמַא ןייק ןדיי ךס ַא טציא ןרָאפ סע |

 ,"םידיסח

 ןענעז ָאד לייװ, ,ןוגינ ַא טימ רע טגָאז ,"ןרָאפ טשינ עקַאט ייז ןרָאט,

 ,םִייוג ןרעוװ רעהַא ןעמוק סָאװ ןדִיי יד ןוא ,םִייוג רָאנ ,ןשטנעמ ןייק ָאטשינ

 ןדִיי רענַאקירעמַא יד ןוא טָאג רעייז ןבָאה םִייוג לייוו ,םִייוג יו רעגרע ךָאנ

 ."טָאג ןייק טשינ רָאג ןבָאה

 .ןוגינ ַא טימ טדער סָאװ דיי רעשיטַאנַאפ ַא .טקוקעגנָא םיא בָאה ךיא

 טגָאזעג רעטייוו טָאה רע ןוא ,טכירעג טשינ ךיז ךיא בָאה רעטעפ ַאזַא ףיוא

 םעד זיא ליֹוװ; :דיגמ ןיימ סָאד טשטייט ."ךתיב יבשוי ירשַא, :ןוגינ ַא טימ

 ."עקירעמַא ןייק טשינ טרָאפ ןוא םייה רעד ןיא טציז סָאװ

 -קעװַא טלָאװעג םיא בָאה ךיא ןוא םיקוסּפ ךָאנ טימ ןסָאשעג טָאה רע

 *?הרש עמומ יד טוט סָאװ, :טגערפעג םיא בָאה ןוא םיקוסּפ יד ןופ ןריפ

 ןגעוו ןוא ןרָאװעג עילַאק ןצנַאגניא זיא יז .רע טגָאז ,"טכיל ַא יו ףירט;,

 ,םיקוסּפ רָאּפ ַא טימ ןעגניז ןביוהעגנָא ריא

 ,םיא ךיא גערפ -- "??עלעקנַאי ןוז רעייא טכַאמ סָאװ ןוא;,

 יד וצ ףוס ַא ןכַאמ טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג ךיא ןיב עגַארּפ רעד טימ

 ןגָאז ןרעהפיוא רע טעװ דניק ןייז ןגעוו .דניק ַא סעּפע ךָאד זיא סע .םיקוסּפ

 .תועט ַא טַאהעג בָאה ךיא רעבָא ,תודיגמ

 -סיוא רע טָאה ,"ןרעוו טנָאמרעד טשינ ןעמָאנ ןייז רָאט זיוה ןיימ ןיא,

 םיעשר ,"םיתמ םיאורק םהיחב םיעשר, ,טױט רימ ייב זיא רעק .ןעירשעג

 ."עטיוט ןפורעגנָא ןבעל םייב ןרעוו
 רעכלעוו ,ןיזָאק ןיימ ןגעק ױזַא טדער סע סָאװ ןסָארדרַאפ ךימ סע טָאה

 ,לארשיק :רמאמ ַא ןַארַאפ זיא סע, :םיא ךיא גָאז ,רָאטקָאד ףיוא טרידוטש

 זיא ,טקידניזעג טָאה רע ןעוו ןליפַא ,דִיי ַא ,"אוה לארשי ,אטחש יּפ-לע-ףא

 "??ןוז רענעגייא רעייא וליפַא ,םִייוג --- עלַא ןענעז ךייא ייב ןוא ,דָיי ַא רע

 -עפ ןיימ טָאה ,"רמאמ םעד סיוא טשטייט דיגמ ןיימ יוװ ןרעה טספרַאד;

 ."אוה לארׂשי ,אטחׂש יּפילא-ףא ,לארשי; :ןוגינ ַא טימ ןפורעגסיוא רעט

 ַא !רע זיא יוג ַא ,הלילח ?דִיי ַא רע זיא ,טקידניז רע ןעוו ,דַיי ַא :טניימ

 "!רָע זיא קַאינפירט

 ןלייה ןוא רָאטקָאד ַא ןייז ךָאד טעװ, ,םיא ךיא גָאז ,"ןוז רעייא רעבָא,

 ."עקנַארק
 א? .רע טגָאז ,"שטנעמ ןייק טשינ זיא ןוא רָאטקָאד ַא ןיוש זיא רע;

 הנותח טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ?שטנעמ ַא זיא ,טשינ טנװַאד סָאװ ,שטנעמ

 "?שטנעמ ַא זיא ,עקשטיווטיל ַא טימ

209 



 ד לע פ ס טָאן אנ ח

 -- "?טַאהעג הנותח ןיױש טָאה ןוא רָאטקָאד ַא ןיוש זיא רע ?סָאװ,
 .רעביא םיא ךיא גערפ

 יד טלעפעג םיא יצ ןטַאט םייב קידנגערפ טשינ ,הנותח טָאה ןעמ זַא;

 ,רָאטקָאד ַא זיא רע .רע טגָאז -- ??שטנעמ ַא ןעמ זיא ,םינתוחמ יד ,הלכ

 יכע ?לבש ןייק טשינ טָאה רע זַא ,עקנַארק ןלייה רע ןעק יװ .לכׂש ןָא רעבָא

 -קָאד ַא זַא .עקנַארק יד סיוא טלייה טָאג ,קוסּפ ןיא טייטש ,"ךיאפור 'ה ינא

 ,עקנַארק יד ןלייהסיוא ןפלעה םיא לָאז רע טָאג ייב רע טעב ,לכש טָאה רָאט

 תואופר ענייז ?ןטּפעצער ענייז ןגיוט ןענעק יו ןוא טשינ טנװַאד רע זַא רעבָא

 יז טָאה רע .טקַאּפרַאפ ןיליפת יד ןפָארטעג םיא ייב בָאה ךיא .םס ןענעז

 "ןרָאטקָאד ַא סָאד זיא ,ונ .טקוקעגנָא טשינ גנַאל ןיוש

 טשינ בָאה ךיא .םיקוסּפ טימ טרידרַאבמָאב ךימ רעטייוו טָאה רע ןוא

 רימ רַאפ ךיז רע ליוו יצ ,םיקוסּפ טימ דימת ױזַא רע טרענוד יצ טסּוװעג

 ,ןלעטשרָאפ ױזַא

 הרש עמומ ןיימ

 טָאה רע ןוא יורפ ערעטלע ןַא ןעמוקעגניײרַא זיא קוסּפ ַא ןגָאז ןטימ ןיא

 ,"הרש עמומ ןייד זיא סָאד, :טגָאזעג רימ וצ ןוא קוסּפ םעד טלעטשענּפָא

 .ןיב ךיא רעוו טגָאזעג ריא ךיוא טָאה רע ןוא

 .טנייוועג קרַאטש ןוא טשוקעג ,ןעמונעגמורַא ךימ טָאה יז

 ץלַא ריא בָאה ךיא .עמַאמ-עטַאט ןיימ ןגעוו טגערפעגסיוא ךימ טָאה יז

 | ,טנייוועג רעדיוו טָאה יז ןוא טלייצרעד
 טקורעגסױרַא ךיז ,טרָאװ ןייק קידנגָאז טשינ ,טָאה עקשיפ רעטעפ ןיימ

 | ,זיוה ןופ
 יד ךימ טגערפ "!םיקוסּפ ךס ַא טגָאזעג ,רסומ טגָאזעג ריד טָאה רע,

 .עמומ

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה ,*םיקוסּפ ןייק טימ טגרַאקעג טשינ טָאה רע;

 רע ,טגָאזעג הרש עמומ יד טָאה ,?קילגמוא ןַא זיא רענייז דיגמ רעד,

 ןיא תורׂשכ טכוז רע .עילימַאפ רענעגייא ןייז ןגעק ןייז וצ ןָא םיא טדער

 ַא טימ טדער רע .רשכ גונעג טשינ םיא רַאפ זיא ךַאז ןייק .עלעקניוו ןדעי

 ןעגניז טשינ לָאז רע ןדייר טשינ רעטרעוו ייווצ ןייק םיא טימ ןעק ןעמ .ןוגינ

 ,"ןריטסערַא דיגמ םעד טפרַאדעג טלָאװ ןעמ .קוסּפ ןייק

 ,טגערפעג יז ךיא בָאה -- ??עלעקנַאי טכַאמ סָאװ ןוא,

 ,קידנענייו טגָאזעג יז טָאה ,*עלעקנַאי; .טנייוועצ רעדיוו ךיז טָאה יז

 ןטַאט ַאזַא טימ םייה רעמערָא ןַא ןיא טעשטומעגנָא ליפ ױזַא ךיז טָאה רע;

 -- ןוא טרידוטש ךָאד ןוא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 עלעקנַאי יו טרעהעג טָאה רע ןעוו ,טרעדנוװַאב םיא טָאה עטַאט ןיימ,

 | .טגָאזעג ךיא בָאה ,"טרידוטש רע ןוא ,טעברַא

 ןױש רע זיא; ,טגָאזעג הרׂש עמומ ןיימ טָאה ,"ימ ליפ ױזַא ךָאנ זיא,

 טָאה .ךודיש ןטוג ַא ךיז טימ ןָאט טנעקעג ךָאד רע טָאה ,רָאטקָאד ַא ןרָאװעג

 ."עקשטיווטיל ַא טימ טַאהעג הנותח רע

 ײלַאג עכעלש ןוא סעקַאװטיל ענייפ ןַארַאפ, ,ךיא ךָאז ,??סָאװ זיא;

 "!רענַאיצ

 יז טגָאז ,"לגניצ ןרעטנוא טדער יז,

 .ךיא גָאז ,"שטנעמ רענייפ ַא זיא יז יבַא ,ונ,

 ךיוא ןפלעה ףרַאד רע ןוא, ,יז טגָאז ,"טיוט רעד יו םערָא זיא יז יז,

 י"ןרעטלע עריא

 .ךיא גָאז ,"םעד ףיוא טנידרַאפ רע יבַא;

 ןקנַארק ַא וצ ןכירק ףרַאד רע; .יז טגָאז -- ??ןעד רע טנידרַאפ יו;

 יעקנַארק יד ןופ רעדימ ַא טמוק רע .טנעס קיצפופ רַאפ קָאטש ןטפניפ ַא ףיוא

 רָאנ ,המשנ יד ןבעגעגקעװַא טלָאװ רע .שטנעמ רעטוג ,רערעײט ַא זיא רע

 ליוו רענייז עטַאט רעד ןוא תואצוה עסיורג טָאה רע .טשינ ךעבענ טָאה רע

 ."?ןעמָאנ ןייז ןענַאמרעד לָאז ןעמ טשינ

 ןטלַאה טלָאװעג םיא טימ ךיז טלָאװ ךיא ,ןעז וצ םיא גירעגיינ ןיב ךיא;

 | ."הצע ןַא

 ,"גָאט רעד יװ גולק זיא רע; ,עמומ ןיימ טגָאז ,"עטוג ןבעג רע ןעק תוצע;

 .ךיא גָאז --- "?ןייג רימ ןלָאז ,ונ,

 רעבָא; ,עמומ יד טגָאז ,"ןסע סעּפע ןבעג טלָאװעג רעירפ ריד טלָאװ ךיא,

 ,עטוג ַא רעייז זיא בייוו סעלעקנַאי .ןסע םוצ ןכַאז ערעסעב ןגירק וטסעוו טרָאד

 טשינ רָאנ טלָאװ יז ןעו .ןשטנעמ וצ ןייש טדער .טסעג ףיוא ןייפ טמענ

 ,?לגניצ ןרעטנוא טדערעג

 .רָאטקָאד םעד ,ןעלעקנַאי וצ ןייג ןזָאלעג ךיז ןבָאה הרש עמומ יד ןוא ךיא

 ןוז ריא ןגעוו רימ טלייצרעד הרש עמומ ןיימ

 יז ןוא ,רָאטקָאד םעד ,לעקנַאי ,ןוז ריא וצ ךימ טריפ הרש עמומ ןיימ

 ,םיא ןגעוו געוו ןצנַאג ַא טדער

 .רעטסינימ ַא ןופ ּפָאק ַא טָאה רע; .יז טגָאז ,*!עלעקנַאי ַא סָאד זיא יַא

 טנרעלעג טָאה רע ןעוו .ּפָאק רעסיורג רעד ץונוצ םיא טמוק ,טוט רע סָאװ

 רעבָא .בר רעסױרג ַא טסקַאװ רע זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,הבישי רעד ןיא

 "עג דימת םיא טָאה סָאװ ,דיגמ ןופ םיקוסּפ יד טימ ,עטַאט רענעגושמ ןייז

 יד טסואימרַאפ םיא טָאה ,ּפָאק םעד ןבייהפיוא ןזָאלעג טשינ םיא ןוא טרסומ
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 דל עפ ס טָאג אנ ח

 .רעדנווו ןזיװַאב ּפָאק ןייז טימ רע טָאה ,ןרידוטש ןביוהעגנָא רע טָאה .הבישי
 ,רָאטקָאד רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא רע

 רע ,טרעלקרעד רעטייוו עמומ ןיימ טָאה ,"ךאלמ ַא יו רע זיא טוג ןוא;

 .עדייז ןייד ךיוא זיא סָאװ ,השמ עדייז ןייז ,ןטַאט ןיימ ןיא ןטָארעג זיא

 טָאה רע ,ןשָארג ןטצעל ןייז ןבעגקעוַא טגעלפ השמ עדייז ןייז יו טקנוּפ

 ןוא ,עלעקנַאי ,לקינייא ןייז ךיוא זיא ױזַא .טלעג זיא'ס סָאװ טסוװעג טשינ

 ,עלעקנַאי ךיוא זיא ױזַא ,ןַאמערָא רעסיורג ַא ןעוועג זיא עדייז ןייז יו טקנוּפ

 ןעייל טפרַאדעג רע טָאה ךָאד ןוא רחוס רעסיורג א ןעוועג זיא עדייז ןייז

 ,"בוח-לעב רעסיורג ַא זיא ןוא רָאטקָאד רעסיורג ַא זיא עלעקנַאי .תבׂש ףיוא

 ליפ ױזַא ןזייּפש טפרַאדעג טָאה , ,טגָאזעג רעטייוו יז טָאה ,"עדייז ןייז;

 לקינייא ןייז .רעטכעט ריפ ןוא ןיז ףניפ טימ בייוו ַא ןטלַאהסיוא ,רעליימ

 סבייוו ןייז ןוא עמַאמ-עטַאט ןייז :סעילימַאפ ייווצ ןטלַאהסיױוא ףרַאד עלעקנַאי

 -ערָא יא ,סעקַאװטיל יא .טײלעמערָא עסיורג ךיוא ןענעז סָאװ ,עמַאמ-עטַאט

 ,טיילעמ

 ןגירק לָאמ עלַא טגעלפ , ,טלייצרעד רעטייוו יז טָאה ,*הׂשמ עדייז ןייז;

 ךיא ,ףתוש ַא ןגָארקעג טָאה עלעקנַאי .טרַאנעגּפָא םיא ןבָאה סָאװ ,םיפתוש

 -עגּפָא ריא ןיא ךיז רע טָאה ,בייוו ַא ,ןבעל ןצנַאג ןפיוא עטפתוש  ַא ןיימ

 יא ,ענירג ַא יא ןעוועג זיא סָאװ ,לדיימ ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה רע :טרַאנ

 םיא זיא ,עקרענַאיצילַאג ַא ,לדיימ ךייר א .עטנצבק ַא יא ןוא עקשטַאװטיל ַא

 -רַאפ ןעוועג זיא רע .טקוקעגנָא טכער טשינ וליפַא יז רע טָאה ,ןפָאלעגכָאנ

 ."שקשטַאװטיל רעד ןיא טביל

 עביל סעלעקנַאי

 ךיז טָאה עלעקנַאי ױזַא יו טרעדלישעג רימ טָאה הרש עמומ ןיימ ןוא

 ,טבילרַאפ

 ןייא םיא טלַאפ גנולצולּפ, ,טלייצרעד יז טָאה ,*ױזַא ןעוועג זיא סע;

 טלעג ןכַאמ ערעדנַא .שילגנע ענירג טימ ןענרעל וצ לוש ַא ןענעפע וצ ןַאלּפ ַא

 רע .ןדייז ןייז ןיא ןטָארעג זיא סָאװ ,עלעקנַאי טשינ רעבָא ,ןלוׂש עכלעזַא ןופ

 ,טנעס רָאּפ ַא ןעייל טפרַאדעג ךָאנ ייז טָאה רע סָאװ ,םידימלת ןגָארקעג טָאה

 וצ ןעמוקעג זיא יז ,ינעפ ,לבייוו עקיטציא ןייז ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא ןוא

 גנורַאפרעד ךס ןייק .עביל ַא ןענוּפשעג ןוא ,טלעג ןָא ,שילגנע ןענרעל םיא

 רעדָא ןענרעל טימ ןָאטרַאפ ןעוועג זיא רע .טַאהעג טשינ עלעקנַאי ןיימ טָאה

 ןדייר טנעקעג רע טָאה ןעוו ןוא ,טעטיסרעווינוא ןיא רעדָא ,הבישי רעד ןיא

 ןוא ןגיוא יד ןיא טקוקעגנײרַא םיא טָאה ינעפ יד זַא ,טנייה ?לדיימ ַא טימ

 ."רעייפ ַא ןדנוצעגנָא םיא ןיא יז טָאה ,טלכיימשעג
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 ןבע/ ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 וצ ןינעפ יד רע טגנערב, ,רעטייוו עמומ ןיימ טלייצרעד ,*לָאמנייא;

 גָאז ??לדיימ סָאד ,עמַאמ ,ריד טלעפעג יו, :ךימ טגערפ ןוא זיוה ןיא רימ

 ןוא עקשטַאװטיל ַא ,ענירג ַא ןיא יז !ןלעפעג וצ ָאד זיא סָאװ; :םיא ךיא

 רע זיא ןשקע ןַא ,אלימ .םיא טלעפעג יז זַא ,רע טגָאז ."לגניצ ןרעטנוא טדער

 ןעוועג ינעפ יד זיא לוש ןייז ןופ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,עטַאט ןייז יו

 הנותח ריא טימ ןוא לוש יד טכַאמרַאפ טָאה רע .טיּפָארּפ רעקיצנייא ןייז

 עסיורג ןענעז עכלעוו ,עמַאמ-עטַאט עריא ןדנ ןבעגעג םיא טָאה יז .טַאהעג

 ןייז ןוא רע זיא שטנעמ רעטוג ַא .ןפלעהסיורַא ייז ףרַאד רע ןוא ,טײלעמערָא

 "?ןפמענ רע לָאז ןענַאװ ןופ ןוא .ייז ןביג ,עטוג ַא ךיוא זיא בייוו

 ןעמוקנײרַא טסעװ וד זַאק :טגָאזעג רעטייוו רימ טָאה הרש עמומ ןיימ
 ַא ,סרַאד ַא ,סניילק ַא ,עלעבייוו ןייז ןעז וטסעװ ,רָאטקָאד םעד ,ןוז ןיימ וצ
 .טנעה יד ףיוא יז טגָארט ןוא ןיײרַא ןגיוא יד ןיא ריא טקוק רע ןוא ,לקערב
 "?ןעזרעד ריא ןיא רע טָאה סנױזַא סָאװ ,דלַאװעג, :ןטכַארט ריד וטסעוװ

 -נַאי ,רָאטקָאד רעד זיא ,טדערעג טָאה עמומ ןיימ סָאװ טייצ רעד ןיא
 טָאה רע סָאװ סָאד .סיורג רָאג ןסקַאװעגסיױא רימ ייב ,ןיזָאק ןיימ ,עלעק
 זַא ,טזייװַאב סע ,ןלעפעג קידלַאװעג רימ זיא רענירג ַא טימ טַאהעג הנותח
 -עש ןדייר ייז .עלעג יד יװ רעסעב ךָאד ןענעז ענירג יד ;קַאמשעג טָאה רע
 -רעוו עשילגנע ןײרַא ןשימ ייז ,ןדייר עלעג יד יװ ןרעה טשינ ןעק ךיא .רענ
 ,ןָא ךיז ןעוט עלעג יד יװ ,טנייה .ןעניימ ייז סָאװ טשינ ןסייוו ייז סָאװ רעט
 ,ןקוקנָא טשינ ץכעוטנָא רעייז ןעק ךיא .ךעלקערש ךָאד זיא

 לדיימ םערָא ןַא טימ טַאהעג הנותח טָאה עלעקנַאי ןיזָאק ןיימ סָאװ סָאד

 ,טלעג רַאפ ןפיוקרַאפ ךיז טלָאװעג טׂשינ טָאה רע .םיא ןופ ןייפ רָאג זיא

 | !ָאװַארב

 ַא טימ טָאהעג הנותח טָאה רע סָאװ ןלעפעג קרַאטש ךיוא זיא רימ

 ןופ ןסולפנייאַאב ןזָאלעג טׂשינ ךיז טָאה רע זַא ,טזייװַאב סָאד .עקשטַאװטיל

 -טיל ןוא רענַאיצילַאג ןשיוצ טשרעה סָאװ ,האנש רעד ןופ ,ןלייטרוארָאפ

 .סעקַאװ

 רעטנַאסערעטניא רָאג ַא זיא ,טכַארטעג ךיא בָאה ,עלעקנַאי ןיזָאק ןיימ

 ,טנַאסרעטניא רעייז ןייז ךיוא זומ לבייוו ןייז ןוא ,שטנעמ

 "נָא ױזַא ןענעז רימ ןוא ,טכַארטעג בָאה ךיא .טדערעג טָאה עמומ ןיימ

 .ןרָאג ןטשרעטנוא ןַא ףיוא ,גנוניווװ סרָאטקָאד םעד ןופ ריט רעד וצ ןעמוקעג

 ,גנוי ַא ןוא ריט רעד ןופ לקעלג סָאד ןָאטעג ריר א טָאה עמומ ןיימ

 ,ריט יד זדנוא רַאפ טנפעעג טָאה עלעבייוו קידווענח
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 ד לע פ ס טָאן אנ ח

 לבייוו סרָאטקַאד םעד

 רעבושח רעזדנוא זיא סָאד , ,הרש עמומ ןיימ ןפורעגסיוא טָאה ?!ינעפ ,
 קירוצ ךָאװ ַא טימ טשרע זיא רע .ןוז סלאומש רעדורב ןיימ ,עלאנח ,טסַאג
 .*עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 טסלַאז וד !לזמ טימ ןייז לָאז סע, ,טגָאזעג יז טָאה --- ?!םכילע םולש;

 "!סופ ןטכער ןטימ עקירעמַא ןייק ןעמוקעגניײרַא ןבָאה

 .טגָאזעג הרש עמומ ןיימ טָאה ,*!ןמָא;

 א ןיא טריפעגניירַא ךימ ,םערָא ןרעטנוא ןעמונעגנָא ךימ טָאה ינעפ
 טקרעמַאב בָאה ךיא .טנעוו יד ףיוא רעדליב טימ ,רעמיצ טרילבעמ קַאמשעג
 ךיז בָאה ךיא ןצעז ןסייהעג רימ ךיז טָאה יז .רעכיב ךס ַא טימ קנַארש ַא
 טלכיימש עניימ עניזוק יד .שימייה ,טוג טליפעג ןיוש ךיז ןוא טצעזעגקעוװַא

 ,רימ טלעפעג סע .רימ וצ ךעלטניירפ רָאג זיא ,סיז

 ,טגערפעג עמומ ןיימ טָאה --- ??רָאטקָאד רעד זיא ּוװ ןוא;

 .טרעפטנעעג ינעפ טָאה ,"ןעמוק דלַאב טעװ לקנַאי;

 גונעג טָאה רע; .טגָאזעג הרש עמומ ןיימ טָאה ,*לקנַאי טשינ םיא ףור;

 ,?רָאטקָאד ןפור םיא וטסגעמ ,רָאטקָאד ַא ןרעװ וצ טגָאלּפעג ךיז רעווש

 -טנַא ךיז ןוא ,טרעפטנעעג ינעפ טָאה ,"לקנַאי דימת רע זיא רימ יב;

 ,ןסע ןטיירגוצוצ ךיק ןיא ןײגנײרַא זומ יז סָאװ ,טקידלוש

 ,"רָאטקָאד ַא ןעזרעד םיא בָאה ךיא זיב חוכ ךס ַא טסָאקעג טָאה ךימ;,

 וצ ןעמוקעג ,טלזָאמעג טשינ ,טקָאּפעג טשינ טָאה יז ,הרש עמומ יד טגָאז
 ,רָאטקָאד ןקיטרַאפ ַא ןעמונעגוצ ןוא ,טסיזמוא ןוא ,שילגנע ןענרעל ךיז םיא
 ,*רָאטקַאד ןפור םיא לָאז יז זַא ,קַאװטיל םעד ,ןטַאט ריא ןָא טשינ טייטש ,ונ

 ,עשרָאטקָאד יד ,עניזוק ןיימ סָאװ ןלעפעג קרַאטש זיא ,רעדיוװ ,רימ

 -ירַאב ןייק טשינ זיא יז .רָאטקָאד לטיט םעד ןופ סעמיצ ןייק טשינ טכַאמ

 א יװ טלדנַאהעג טָאה לקנַאי ןיזָאק ןיימ .לבייוו רעייט ַא זיא יז .עקרעמ

 .טכַארטעג ךיא בָאה ,לבייוו ַאזַא ןבילקעגסיוא טָאה רע סָאװ ,םכח

 יז ,זײּפש טימ ץַאט ַא טכַארבעג ןוא ךיק ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא ינעפ

 טלָאװעג רימ רַאפ ןוא עלעפעל ַא ןעמונעג טָאה ןוא ןסע וצ ןטעבעג ךימ טָאה

 .ייא ןַא ןענעפע

 ךיא בָאה ,"ןָאט ןײלַא סָאד לעװ ךיא .ןעֶימַאב טשינ ךיז טפרַאד ריא;

 טשינ טסייוו רענירג ַא זַא ,ןגָאז לָאז ןעמ זַא טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .טגָאזעג
 ןיב ךיא .לטעטׂש ןיילק ַא ןופ טשינ ךָאד ךיא םוק ,ןעמעלַא ךָאנ .ןסע וצ יו

 ,ןסעגעג טשינ רעייא ןייק ךיא בָאה טרָאד ,תמא .ןיוו ןיא ןעוועג סעּפע ךָאד
 ?ןסיוו סָאד ףרַאד רעוװ רעבָא

 ןַא ןיא ץעז ַא ןבעגעג ןוא עלעפעל סָאד ןינעפ ייב ןעמונעגוצ בָאה ךיא
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 ןבעל ןיימ ְךֹופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןוא גוצנא רענַאקירעמַא םעיינ ןיימ ,םינּפ ןיימ טצירּפשעגּפָא סָאד טָאה ,ייא

 | ,ךוטשיט סָאד

 .ןכערברַאפ ןטסערג םעד ןעגנַאגַאב טלָאװ ךיא יו טליפעג ךיז בָאה ךיא

 רעמ ןוא ןלַאפעגנײרַא םיא ןיא ךיא טלָאװ ,בורג ַא רימ ךיז טנפע סע ןעוו

 ,ןכירקסורַא טרָאד ןֹופ טלָאװעג טשינ

 ןיימ ,םינּפ ןיימ טשיװעגּפָא רימ ,ךוטנַאה ןסַאנ ַא ןעמונעג טָאה ינעפ

 .טשינרָאג זיא סָאד, :לכיימש ןביל ַא טימ טגָאזעג ןוא ךוטשיט ןטימ ,גוצנא

 טשינ ןטכַארט סָאװ ,יד טימ .ןטכַארט סָאװ ,ןשטנעמ טימ טפָא טפערט סָאד

 -טע טצירּפשעגּפָא ױזַא ןיוש ךיז טָאה עלעקנַאי ןיימ .ןריסַאּפ שינ סָאד ןעק

 ,"םיא רַאפ סָאד וט ךיא .ייא ןייק ןענעפע טשינ ןעק רע .לָאמ עכעל

 ,ןיזָאק ןיימ ביוא .רימ רַאפ טסיירט עסיורג ַא ןעוועג ןענעז דייר עריא

 זיא ,ייא ןייק ןכַאמפיוא טשינ ךיוא ןעק ,רענַאקירעמַא רעד ,רָאטקָאד רעד

 ?ןעמעש ךיז ךיא ףרַאד עׂשז סָאװ

 "עגנייא ןַא טימ ,ןלירב טימ ןַאמ רעכיוה ַא ןעמוקעגניײרַא זיא םיצולּפ

 ןפָאלעגנײרַא לענש זיא .טקוקעג טשינ םענייק ףיוא טָאה רע .עציײלּפ רענעגיוב

 .רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא
 ,טקרעמַאב ינעפ טָאה ,"דימ זיא ןוא ןשַאװּפָא ךיז ןעגנַאגעג זיא רעע

 םעד ףיױא רעדָא ןטרעפ םעד ףיוא רָאנ ןעניוװ ןטנעיצַאּפ ענייז זַא,

 ,טגָאזעג עמומ ןיימ טָאה ,*קָאטש ןטפניפ

 רעד ,ןיזָאק ןיימ ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןסױטשעגנָא ןופרעד ךיז בָאה ךיא

 ,רָאטקָאד
 ךיז ,שוק ַא ןינעפ ןבעגעג טָאה ,לקער ַא ןָא ןעמוקעגקירוצ דלַאב זיא רע

 ,טקוקעגנָא ךימ ןוא טצעזעגקעווַא

 ,םיא רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה ינעפ

 !םכילע םולש; :טגָאזעג ןוא טנַאה עמערַאװ ַא ןבעגעג רימ טָאה רע

 ןיא טרידוטש טסָאה וד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא !עקירעמַא ןיא ןעמָאקליװ ייז

 ,"םייה רעד
 ."שיכירג ,ןײטַאל טנרעלעג בָאה ךיא .טרעפטנעעג ךיא בָאה ,"ָאי,

 .רע טגָאז ,"שיכירג ןוא ןײטַאל ןייק טשינ וטספרַאד ָאד;

 .ךיא גערפ ,??ןרידוטש ָאד ליוװ ןעמ ןעוו רעבָא;

 -רעל לי ןעמ זַא ,ןדייס; ,גָאז ַא רע טיג ,*טשינ ךיוא סָאד ןעמ ףרַאד,

 ."שיבירג רעדָא ןײטַאל ןיא רערעל א רַאפ ןענ

 ,ךיא גָאז ,*רָאטקָאד ףיוא ןענרעל ליוו ךיא,

 -טנעעג רע טָאה ,"ןענעק טשינ רָאג ןעמ ףרַאד רָאטקָאד ַא ןרעוו וצ;,

 ."ןענעק טשינ ןעמ ףרַאד שילגנע וליפַא; ,טרעפ
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 .טגערפעג ךיא בָאה "?ןענעק ָאי ןעמ ףרַאד עשז סָאװ;
 ץלַא זיא ןעק ןעמ רעקינייװ סָאװ, .טרעפטנעעג רע טָאה ,"טשינ רָאג,

 ,ןרעװ ץלַא ןעמ ןעק ןַאד ,טלעג ןוא הּפצוח ןבָאה זיולב ןעמ ףרַאד ָאד .רעסעב
 ,"רָאסעּפָארּפ ַא וליפַא

 טרעלקעגכָאנ טייצ עצנַאג יד בָאה ךיא ןוא ןסעגעג עלַא ןַאד ןבָאה רימ
 ,טסנרע רע טניימ יצ ,סַאּפש ןיא רעטרעוװ עכלעזַא טדער ןיזָאק ןיימ יצ

 ;ןיזָאק ןיימ וצ טגָאזעג ךיא בָאה ןסע ןכָאנ
 ןבָאה רָאנ ןענעק טשינרָאג ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאזעג טָאה ריא סָאװ סָאד;

 "?סַאּפש ַא ןיא יצ טסנרע ריא טניימ טלעג ןוא הּפצוח

 טסעװ וד זַא, ,טגָאזעג רע טָאה ,"סַאּפש ַא יװ סָאד ריד טגנילק טיא;
 ןייק ןצנַאג ןיא טשינ זיא סָאד זַא ,ןעזנייא וטסעװ ,דנַאל ןיא רעגנעל ןייז
 ,*סַאּפש

 טשינ ןוא טלעג ןייק טשינ בָאה ךיא זַא ,ןָאט ָאד ךיא ןעק סָאװ זיא;
 .טגערפעג ךיא בָאה *?הּפצוח ןייק

 ןַא סהשמ ןדייז ןיימ טסיב וד, ,טגָאזעג עלעקנַאי טָאה ,"טכעלש רעייז ,
 ,"טבעלש רעייז ,לקינייא

 -רַאפ .רָאטקָאד רַאפ ןרידוטש ןופ ןטארעגּפָא טשינ ךימ טָאה ןיזָאק ןיימ
 רעייז זיא עקנַארק ןלייה ןופ םוידוטש רעד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע ,טרעק
 רימ טָאה רע ןוא ,ןקילג ןייק ןטרַאװרעד טשינ לָאז ךיא רעבָא ,טנַאסערעטניא
 ;טלייצרעד רימ טָאה רע סָאװ טָא .ןקילג ענייז ןופ לסיב ַא ,טלייצרעד

 טשינ ןענידרַאפ ייז .ןשטנעמ עמערָא סנטסרעמ ןענעז ןטנעיצַאּפ ענייז
 ןבעג רעייטשוצ ףרַאד רע זַא ,טפערט טפָא .םירוטקָאד רַאפ ןלָאצ וצ גונעג
 ןטוג ַא רַאפ ןעמָאנ ןייק .זייּפש רעדָא ןיצידעמ ןפיוק וצ ףיוא טנעיצַאּפ ַא
 עג רע טָאה ,ןעמָאנ ןטוג ַא רָאטקָאד ַא טגירק ןעוו .טשינ רע טָאה רָאטקָאד
 רערעייט ַא סָאד זיא ,יַא , :רעטייווצ רעד וצ ענייא ןגָאז רעבייוו ןעוו ,טגָאז
 ןילַא רע יװ ,רעבָא ,םיא ייב ?!עקנַארק טנוזעג לענש טכַאמ רע ,רָאטקָאד
 ַא ןַאמערָא ןַא טפור ןעוו .ןרָאװעג טנוזעג טשינ רעקנַארק ןייק ךָאנ זיא ,טגָאז
 .המשנ יד סיוא ןיוש םיא טייג סע ןעוו ,קנַארק טוג ןיוש זיא רע זַא ,רָאטקָאד
 זיא'ס ןעוו ןקנַארק ַא ףלעה ייג ,טנייה .עקנַארק עכלעזַא וצ ןעמ טפור םיא
 ?ןבעל ןייק ָאטשינ ןיוש םיא ןיא

 טשינרָאג טעמכ ןבָאה סָאװ; ,טגָאזעג רע טָאה ,"םיריוטקָאד ןַארַאפ;
 ןרעוו וצ טנרעלעג קיניײװ עקירעמַא ןיא ןעמ טָאה ןטייצ ענעי ןיא) טנרעלעג
 ךייר ןענעז סָאװ ,עקנַארק וצ ייז טפור ןעמ .טשינרָאג ןענעק ייז (רָאטקָאד ַא
 ַא רַאפ סָאװ .ןפלעה וצ עקנַארק עכלעזַא טכייל רעייז זיא סע .טנוזעג ןוא
 ןעמ טפור םיריוטקָאד עקידלזמ יד ,ןטַאש טשינ ייז ןעק ,ייז טיג ןעמ ןיצידעמ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 וצ סָאװ טשינ ןסייוו ייז ,גָאטליוװ ןופ זעוורענ ןענעז סָאװ ,ןעיורפ עכייר וצ

 ּוװ ,גרעב יד ףיוא ייז ןקיש ךרוד ןפלעה טכייל ןעמ ןעק ייז .ךיז טימ ןָאט

 -ַאב ןיזָאק ןיימ ."עביל ַא רעדָא ןטרָאק ןליּפש טימ ןעמענרַאפ ךיז ןלָאז ייז

 טשינ לָאמניײק סעקטנעיצַאּפ רעדָא ןטנעיצַאּפ עכלעזַא טָאה רע זַא ,ךיז טגָאלק

 ןייטש ןענעק ןוא ןלָאצַאב טשינ ןענעק סָאװ ןטנעיצַאּפ ןעמוק םיא וצ .ןגָארקעג

 ,סיפ יד ףיוא

 לעװ ךיא זַא ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,סעטכישעג עכלעזַא קידנרעהסיוא

 לע ךיא .ןירַא טעב קנַארק ַא ןיא ּפָאק ןטנוזעג ַא טימ ןכירקניײרַא טשינ

 .רָאטקָאד ףיוא ןרידוטש טשינ לַאפ ןייק ףיוא

 ןַאלּפ רעיינ ןיימ

 שטנעמ ַא ןיב ךיא .ןַאלּפ רעיינ ַא ןרָאװעג ןריובעג דלַאב רימ ייב זיא סע

 ןיוש טרעוװ ,רימ ייב טברַאטש ןַאלּפ ַא ןעוו .טשינ ןלעפ רענעלּפ ןייק ןעמעוו

 -רַא ןַא ןרעוו לָאז ךיא זַא ,זיא ןַאלּפ רעיינ רעד ןוא ,ןַאלּפ רעיינ ַא ןריובעג

 -רַא ןוא הכאלמ ַא ןענרעלסיוא ךיז לָאז ךיא .רעטעברַא רעטושּפ ַא ,רעטעב

 זיא סע לייוו ,ןטעברַא טשינ וליפַא ןַאד לעװ ךיא ןעוו .ןענידרַאפ ןוא ןטעב

 לעוװ ךיא זַא ,גנונעפָאה ןבָאה ךיא לעװ ,ךַאפ םעד ייב טעברַא ןייק ָאטשינ

 טשינ ךיא לעװ טציא ןיב'כ יװ קינסַאּפ-ןוא-טסוּפ ןייק .טעברַא ןגירק רעטעּפש

 ךימ טעװ ןעמ ןעוו :סיפ ענעגייא עניימ ףיוא טסעפ ןייטש לעוװ ךיא .ןייז

 ךיא לעװ ??ךָאװ ַא וטסנידרַאפ ליפיוו ?וטסטעברַא סָאװ ייב, -- ןגערפי

 רימ טלעטש ןעמ ןעװו ,טציא רעבָא .ךעלטייד ןוא רָאלק ןרעפטנע ןענעק

 ,עבעב ךיא .טמעשרַאפ ךיא רעוו ,ןגַארפ עכלעזַא

 ,סיוויעד רעטעפ ןיימ ןגָאלשרָאפ ךיא לעװ ןגרָאמ זַא ,סילשַאב ךיא ,ץרוק

 ךיא .רעטופ ייב רָאטײרעּפָא ןַא ןייז וצ םיא ייב ןענרעל ךיז ליוו ךיא זַא

 ,טלעג ןייק טסיזמוא ןעמענ טשינ ליוו ךיא .טעברַא רַאפ ןענידרַאפ ליוז

 .ןעמעננָא גאלשרָאפ ןיימ טעװ רעטעפ ןיימ זַא ,רעכיז רימ ייב ןיב ךיא

 ךיא ןוא טוג ןייז רימ לָאז סע ךָאד ליו רע .טשינ רע זיא רעטכעלש ןייקי

 ,ןלעוּפ טכייל הבוט ַאזַא םיא ייב לעוו

 טשינ גנַאל ןיוׂש בָאה ךיא .ןרעטלע עניימ וצ ווירב ַא ןביירש ףרַאד ךיא

 ןיימ טעװ סָאד .ןביירׂש טשינ רעבָא ךיא ןעק ןַאלּפ םעיינ ןיימ ןגעוו .ןבירשעג

 רעד סָאװ ,עטכישעג יד ןלייצרעד טשינ םיא ןעק ךיא .ןלעפעג טשינ ןטַאט

 ןימ טעװ סָאד .ןקילג ענייז ןגעו טלייצרעד רימ טָאה עלעקנַאי רָאטקָאד

 | ,טשינרָאג ךיא ביירש רעסעב זיא .ןקעמש טשינ רָאג ןטַאט

 בָאה ךיא .ּפַאש סעסיוויעד רעטעפ ןיימ ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב ירפ ץנַאג
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 ד לע פ ס ע טָאג אנ ח

 ןיוש ןוא עלעוויוא ןיא טצייהעגנייא ןוא סיפָא םעד טרעקעגסיוא טַאהעג םיא
 -סיוא טָאה רע רעבָא ,ןַאלּפ ןיימ ןגעוו ןגָאז טלָאװעג םיא בָאה ךיא .טעברַאעג
 ןַאלּפ ַא םענייז ןגעוו טגָאזעג רימ ןוא טּפַאכעג

 ךיא, ,טגָאזעג רימ וצ רעטעפ ןיימ טָאה ,"הבוט ַא ןטעב ךיד ליוו ךיא;
 .טעברַא רעד ןופ ןעּורּפָא ךיז ליוו ךיא .עיצַאקַאװ ךָאװ ַא ףיוא קעװַא רָאפ
 ןוא ןענעפע ןפרַאד טסעװ וד ,ּפַאש ןפיוא ןבעג גנוטכַא ןפרַאד טסעוװ וד זיא
 ןעמ טגנַאלרַאפ רעמָאט ,גָאט ןצנַאג ַא סיפָא ןיא ןייז ןוא ּפַאש םעד ןכַאמרַאפ
 טמוק סָאב רעד זַא ,ןרעפטנע וטסעוװ ,סעּפע ןגעוו טגערפ ןעמ רעדָא ,סעּפע
 לָאמַא ביג ,ּפַאש ןופ סָאבעלַאב רעד ןייז וטסעװ לייוורעד .ךָאװ עקידנעמוק
 זַא רעבָא .ןגָאז טשינרָאג ייז טספרַאד וד .טעברַא'מ יצ ּפַאׂש ןיא ןירַא קוק ַא
 ,ןטעברַא ייז ןלעוו ,ָאד טסיב וד זַא ,ןעז ןלעװ ייז
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 סענזיב סרעטעפ ןיימ ריפ ךיא יו

 -עלַאב וצ ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,קעװַא זיא רעטעפ ןיימ יו לענש ױזַא

 .ןעװעטַאב

 .רעטעברַא יד טימ עיסוקסיד ַא טריפרַאפ ןוא ּפַאש ןיא ןײרַא ןיב ךיא

 רעד יוװ ּפַאׂש ַא ןיא ןגָאז וצ רעמ טָאה ןָאינוי יד זַא ,טגָאזעג ייז בָאה ךיא

 רעבָא ,טלעג ןייז זיולב ּפַאׂש ןיא טגײלעגנײרַא טָאה סָאב רעד .סָאבעלַאב

 ןייז ,טעברַא ןייז ,טלעג יװ רעמ ּפַאׂש ןיא טגײלעגנײרַא טָאה רעטעברַא רעד

 עכלעזַא זַא ,ןייװַאב טוװרּפעג רימ טָאה ,הנוי-םוחנ ,רעטעברַא ןייא .,חוכ

 ךיוא טלעג ץוח ַא ּפַאש ןיא ןיײרַא ןגייל סיוויעד רעטעפ ןיימ יו םיטַאבעלַאב

 ןקרַאטש ַא ןבעגעג םיא ךיא בָאה .רעווש ןילַא טעברַא רע .טעברַא רעייז

 ,עיצַאקַאוװ ךָאװ ַא ןעמונעג ךיז סיוויעד רעטעפ ןיימ טָאה טָא זַא ,טנעמוגרַא

 זַא ,טהנעטעג טָאה הנוי:םוחנ .ןריפסיוא טשינ סָאד ןענעק רעטעברַא יד ןוא

 טשינ זיא רע לייוו ,עיצַאקַאװ ךָאװ ַא ןעמענ וצ ךיז טביולרעד רעטעפ ןיימ

 טשינ ױזַא טקנוּפ סָאד רע טלָאװ ,טַאריײהרַאפ ןעוועג רע טלָאװ .טַארייהרַאפ

 טשינ טָאה טנעמוגרַא ןייז רעבָא ,רעטעברַא ענייז יו ןריפסיוא טנעקעג

 טימ ןטלַאהעג ןבָאה רעטעברַא טייחרעמ יד .,קורדנייא ןקרַאטש ןייק טכַאמעג

 טלַאה קינעמילּפ סָאבעלַאב םעד סָאװ ,ןלעפעג קרַאטש רָאג ייז זיא סע .רימ

 | .רעטעברַא יד טימ

 העש ַא טימ רעטעברַא יד ןזָאלעג םייה ךיא בָאה גָאט ןטשרע םעד

 .רעירפ ןעגנַאגעגמײהַא ךיוא ייז בילוצ ןיב'כ .רעָירּפ

 ,רעירפ העש ייווצ טימ ןזָאלעג םייהַא ייז ךיא בָאה גָאט ןטייווצ םעד

 ,רעירפ העש יירד טימ ןזָאלעג טײהַא ייז ךיא בָאה גָאט ןטירד םעד

 ןייא .רימ ןֹופ טרעטסיײגַאב קרַאטש רעייז ןעוועג ןענעז רעטעברַא יד

 ,סָאב רעזדנוא ןעוועג טלָאװ רע ןעוװע :טקירדעגסיוא ךיז טָאה רעטעברַא

 ,"טוג רָאג ןעוועג זדנוא טלָאװ

 ןוא סָאב רעד ןעוועג טלָאװ רע ןעוו טוג ױזַא ןעוועג טשינ טלָאװ רע;

 ךיז טָאה רעכלעוו ,הנוי-םייח רעטעברַא רעד טגָאזעג טָאה ,"תואצוה טַאהעג

 ,רעטעפ ןיימ ןופ עדווירק יד ןעמונעגנָא לָאמ עלַא

 ,רעירפ העׂש יירד טימ ןעמוקעג םייהַא ןיב ךיא ןעוו ,גָאט ןטירד םעד

 ףיוא ןעמונעג ךימ ,טניוװעג בָאה ךיא ןעמעוו ייב ,יצניירב עמומ ןיימ טָאה

 טימ ןעמוקעג םיײהַא ןיב ךיא סָאװרַאפ טגערפעג ךימ ןזוא רעהרַאֿפ-ץיײרק ַא

 -רעביא טָאה סיוויעד רעטעפ רעד זַא ,טסוװעג טָאה יז .רעִירּפ העש עכעלטע
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 דל עפ ס עטָאג אנהח

 ךיוא ךָאד ןעײג ,ירפ םייהַא ייג ךיא ךיוא ןוא ריֹמ ףיוא ּפַאש םעד ןזָאלעג

 ךיא ןרעפטנע וצ סָאװ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא .ירפ םייהַא רעטעברַא יד

 ַא ןיב ךיא זַא ןוא טנַאה רעד ייב טּפַאכעג ךימ טָאה יז זַא ,טליפעג בָאה

 -רַאפ ןײלַא ךיז ןוא ירפ ןעמוקעג םייהַא ןיב ךיא סָאװ לאימולש רעסיורג

 ןטוג ַא ןגָאז ןענעק לָאז ךיא זַא ,טשינ ךיא ןיב רענגיל רעסיורג ןייק .טרסמ

 טשינ רָאג ךיא בָאה ,רעטנָאלּפ ןופ ןעײרדסױרַא ךיז ןוא ץַאלּפ ןפיוא ןגיל

 ךיז טשימ יז סָאװ סעכ לסיב ַא ןיװעגסױרַא בָאה ךיא רעבָא .טרעפטנעג

 ,ןטפעשעג עניימ ןיא

 ןיימ טָאה ,"םענירג ַא ףיוא ךיז טזָאלרַאפ ןעמ ןעוו ןעמ טָאה סָאד טָא;

 ,.ץכערק ַא טימ טגָאזעג עמומ

 -סױרַא ךיז ןוא ןכַאז עניימ ןקַאּפוצנײיא רעפטנע סלַא טליפעג בָאה ךיא

 קיגנעהּפָא ןיב ךיא זַא ,ןריפסיוא סָאד ךיא ןעק ױזַא יו רעבָא ,ריא ןופ ןעיצ

 ךיז לעװ ךיא ןעוו ?עיסעּפָארּפ םוש ןייק טשינ בָאה ךיא זַא ,סרעטעפ יד ןופ

 ,טכַארטעג ךיא בָאה ,ןעלדנַאה וצ יו ןסיוו ךיא לע ,הכאלמ ַא ןענרעלסיוא

 !גָאט םעד ןיוש ןעמ טבעלרעד יו

 ןיימ טָאה ,טעברַא רעד ןופ ןעמוקעג םיהַא זיא לארׂשי רעטעפ ןיימ ןעוו

 טָאה יז זַא ןענַאטׂשרַאפ בָאה ךיא ,םיא טימ טעקשושעג ךיז יצניירב עמומ

 -עוװַאב ןוא סענימ ענייז טיול טָאה רע .עטכישעג עצנַאג יד טלייצרעד םיא

 ,ךיז טשימ יז סָאװ ,טרעזייבעג ךיז ןעגנוג

 טָאה ,רישעג סָאד ןשַאו קעװַא זיא יצניירב עמומ ןיימ ןעוו ,ןסע ןכָאנ

 :ךערּפשעג םענעפָא ןַא טַאהעג רימ טימ לארשי רעטעפ ןיימ

 ,"טייצ רעד רַאפ ּפַאש ןופ רעטעברַא סעסיוויעד םייהַא טסקיש וד זַא;
 ,יצניירב עמומ ןייד ןופ זיולב טשינ ךיא סייוו, ,טגָאזעג רעטעפ ןיימ טָאה
 ןענעז ייז ןופ ייווצ .ּפַאש סעסיוויעד ןופ רעטעברַא יד ןופ סָאד סייוו ךיא
 ייז ןוא טלייצרעד ץלַא רימ ןוא ,טנייה ןוא ןטכענ ּפַאש ןיא רימ ייב ןעוועג
 ,?ןלײצרעדוצּפָא ביל ןבָאה רעטעברַא .ךיוא ןסיוויעד ןלייצרעד אמתסמ ןלעוו

 -טנע טנעקעג ךיא בָאה סָאװ .רעטעגרהרעד ַא יװ ןציז ןבילבעג ןיב ךיא

 ?םעד ןגעוו ןגָאז טנעקעג ךיא בָאה סָאװ ?ןרעפ

 טָאה ,ןושל ןָא ןבילבעג ןיב ךיא יו ןעזעג טָאה לארשי רעטעפ ןיימ ןעוו

 -עפ ןייד ,ןגרָאז קרַאטש טשינ םעד ןגעוו ךיז טספרַאד וד; :טגָאזעג רימ וצ רע

 לָאמַא טָאה ןיילַא רע .טשַאררעביא ןייז טשינ םעד ןגעו טעװ סיוויעד רעט
 -ונעגנײרַא םיא טָאה סָאװ ,ןַאמסדנַאל ַא םענייז ייב קיירטש ַא טריזינַאגרָא

 ךיוא טלָאמעד זיא רע .הכאלמ ַא טנרעלעגסיוא םיא ןוא ּפַאש ןיא ךיז וצ ןעמ
 ."טיורב ןבעגעגּפָא זיא סָאד ."רענירג; ַא ןעוועג
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 סָאב סלַא ערעירַאק ןיימ

 -יויעד רעטעפ ןיימ ןיא סָאב סלַא טגיניקעג טייצ געט יירד בָאה ךיא

 ןוא טייצ ךָאװ ַא רַאפ עיצַאקַאװ ףיוא ןרָאפעגקעװַא זיא רע .ּפַאש-רעטופ סעס

 טָאה ,"ריד ףיוא ךיז זָאלרַאפ ךיא,; .טנעה עניימ ףיוא ּפַאש ןייז ןזָאלעגרעביא

 ,.?סָאב רעקידנעטשלופ רעד ןייז וטסעװ טייצ ךָאװ ַאק ,טגָאזעג רע

 טבייה טנייה .קעװַא ןיוׂש ןענעז סָאב סלַא טפַאשרעה ןיימ ןופ געט יירד

 .טפַאשרעה ןיימ ןופ גָאט רעטרעפ רעד ןָא ךיז

 ץייה ,סיפָא םעד סיוא רעק ,ּפַאש ןיא ןײרַא םוק ךיא .ירפ ץנַאג זיא'ס

 ךיז ץעז ךיא .ןכַאז עלַא יד ןָאט וצ רימ טסַאּפ סָאב סלַא .עלעוויוא ןיא ןייא

 .גָאט עלַא סָאד טוט סיוויעד רעטעפ ןיימ יװ טקנוּפ שיטביירש םייב קעװַא

 ,(ןרַאגיס טרעכיור סיוויעד רעטעפ ןיימ) ךעלטערַאגיס ןרעכיור ןָא בייה ךיא

 עטשרע יד ןיא ןָאטעגפיוא בָאה ךיא סָאװ ןובשח ַא ּפָא ךיז ביג ךיא ןוא

 !געט יירד
 -עג טשינ ייז בָאה ךיא .רעטעברַא יד וצ ךעלטניירפ רָאג ןעוועג ןיב ךיא

 וצ ןבעגעגרעביא ןייז וצ טשינ טריטיגַא ייז בָאה ךיא .ןטעברַא רעווש ןזָאל

 יז ידכ ,ןציוװ טגָאזעג ייז רַאפ בָאה ךיא .ייז ןגעק ןפמעק רָאנ ,סעסָאב יד

 םיהַא ייז בָאה ךיא .גנומיטש רעכעליירפ ַא ןיא ןייז ןוא טוג ןליפ ךיז ןלָאז

 טייצ רעמ ןבָאה ןלָאז ייז ידכ ,רעִירּפ העׂש עכעלטע טימ ּפַאש ןופ טקישעג

 .סעילימַאפ ערעייז טימ ןעגנערברַאפ וצ

 ?טייקסטוג ןיימ רַאפ טקנַאדעגּפָא רימ רעטעברַא יד ןבָאה יװ זיא

 םיהַא ייז זָאל ךיא זַא ,לארשי רעטעפ ןיימ רַאפ טרסמעג רימ ןבָאה ייז

 יז זָאל ןוא תוישעמ ייז לייצרעד ךיא זַא ,טעברַא רעד ןופ טייצ רעד רַאפ

 ,ןטעברַא טשינ

 .ייז טימ ןענעכערּפָא ךיז זומ ךיא ,ןגייוושרַאפ טשינ ךַאז ַאזַא רָאט ךיא

 ןכעלטניירפ ַא רימ ןגָאז ,טעברַא רעד וצ ןײרַא ןעמוק רעטעברַא יד

 ,םירסומ יד ,ןקוקנָא טשינ ייז ןעק ךיא .טשינ ייז רעפטנע ךיא ,"ןגרָאמ-טוג;

 ןָא טבייה רימ .טעברַא רעד וצ ּפַאש ןיא ןײרַא ןעייג רעטעברַא יד

 .ןגרָאמ-טוג רעייז ףיוא טרעפטנעעג טשינ ייז בָאה ךיא סָאװרַאפ ןסירדרַאּפ

 ָאט .ןָאטעג סָאד ןבָאה ייווצ זיולב .טרסמעג ךימ ןבָאה רעטעברַא עלַא טשינ

 ךיא לָאז יצ העד רעד טימ ךיז גָאלש ךיא ?קידלוש ערעדנַא יד ןענעז סָאװ

 םעד רַאפ ןקידלושטנַא ךיז ןוא רעטעברַא יד וצ ןײרַא ּפַאש ןיא ןײגנײרַא

 ?טׂשינ יצ ,ןגרָאמ-טוג רעייז טרירָאנגיא בָאה ךיא סָאװ

 :וזַא טגָאז רימ ןיא עמיטש ןייא
 ךיז טלַאה .רעטרעװ עכעלטניירפ רָאּפ ַא ייז גָאז ,ייז וצ ןיײרַא יג;

 וטסליװ ךָאװ ןייא ףיוא סָאב ַא רַאפ טכַאמעג ךיד טָאה ןעמ .סיורג טשינ
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 ד לע פ ס טטָאג אנהח

 טסעוװ וד ןעוו ןָאט ןיוש וטסעוװו סָאװ ,רעטעברַא ןייק טימ ןדייר טשינ ןיוש
 *!סָאב רעתמא ןַא ןייז

 ;טגָאז עמיטש עטייווצ ַא

 "יו ךיד ןלעװ ייז ,ןָא טשינ ייז קוק ,רעטעברַא יד וצ ןיירַא טשינ יג,

 "!טשינ ייז יורטעג .ןטַאררַאפ רעד

 -נײרַא טשינ לייוורעד סילׂשַאב ךיא ןוא ןָאט וצ סָאװ טשינ ךיא סייוו

 יז סָאװ סנטייוו רעד ןופ ןעז ןוא ריט יד ןנעפע זיולב רָאנ ,ייז וצ ןייגוצ

 .ךָאד ךיא געמ סָאד .ןעוט

 -ַאמ יד .טשינרָאג ןעוט רעטעברַא יד יו עז ךיא ןוא ריט יד ןפע ךיא

 ,ןכַאל ןוא ןדייר ייז ,ןּפַאלק ןעניׂש

 :עמיטש ַא רימ וצ טגָאז

 ריא ,טסייה סָאװע :יירשעג א וט .ןגייוושרַאפ טשינ וטסרָאט סָאד;

 *!ןדייר רַאפ טשינ ,ןטעברַא רַאפ ךייא טלָאצ רעטעפ ןיימ *!?טשינ טעברַא

 ;רימ ןיא עמיטש עטייווצ ַא טגָאז

 -עג טשרע זיא סָאװ ,רענירג רעד ,וד ?ןעיירש טסעוװ וד ,טסייה סָאװ;

 סָאװ ,רעטעברַא ףיוא ןעיירש טעװ ,טשינרָאג טוט ןוא ,עקירעמַא ןייק ןעמוק

 ןרָאפעג זיא רע .ייז ןופ ןבעל ַא ךָאד טכַאמ רעטעפ ןייד .ןרָאי ןיוש ןטעברַא

 ,רעטעברַא ףיוא ןעיירש טסעװ וד .עינַאװערָאה רעייז ןופ עיצַאקַאװ ףיוא

 | "!לַאינדוקסַאּפ

 -ביירש םייב טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ,סיפָא ןיא ןײרַא קירוצ ךיא ןיב

 ,טרעלקעג ןוא ןטייווצ ןכָאנ לטערַאגיס ןייא טרעכיורעג ,רעטמעשרַאפ ַא שיט

 -ַאב וצ ךיז ןעמעוו טימ ,ןגָאלקַאב וצ ךיז ןעמעוו רַאפ טשינ בָאה ךיא זַא

 ,ןטאר

 -.סיוא םיא ךיא טלָאװ ,ךיז ןבעל ןטַאט ןיימ טַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו

 ףיוא תונמחר ןופ טנייװעצ ךיז טלָאװ רע .עגַאל ןיימ ןגעוו ץלַא טלייצרעד

 רימ סָאװ טסּוװעג טשינ טלָאװ רע .ןעלדנַאה וצ יװ טשינ סייוו ךיא סָאװ רימ

 ןפלָאהעג רימ טלָאװ רע .רעטכייל ןעוועג רימ טלָאװ סע רעבָא ,ןטאד וצ

 .ןענייוו

 טלָאװ יז ,לזייר ,עטבילעג ןיימ רימ ןבעל טציא טַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו

 {סָאב ןפיוא ףייפ, :טגָאזעג טלָאװ יז .גנולעטש עטסעפ ַא ןעמענ וצ ןטארעג

 ַא רַאפ סָאב ַא ןייז וצ טייקכעלגעמ ַא טסָאה !רעטעפ ַא ןייז וליפא רע געמ

 .רעִירפ סָאװ רעטעברַא יד םייהַא קיש ,שטנעמ ַא יו לדנַאה זיא טייצ ךָאװ

 -רעד ןקישקעװַא ךיד טעװ רעטעפ ןייד ביוא ןוא .ןייר ןייז ןסיוועג ןייד לָאז

 ןַא ןגירק טסעװ וד .סיורג זיא עקירעמַא .ןגרָאז טשינ ךיז וטסלָאז ,רַאפ

 "!שלעטש רעדנַא

222 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 .רימ ןבעל ָאד ןעוועג טלָאװ יז ןעו טדערעג רעכיז לזייר טלָאװ ױזַא

 עלַא ןוא טייוװ ױזַא זיא עטַאט ןיימ ןוא רימ ןופ טייוו ױזַא זיא יז רעבָא

 ןטייוװצ םעד רענייא טשינ ןעייטשרַאפ רימ ,דמערפ רימ ןענעז ָאד ןשטנעמ

 ןופ טכַאמעג ןעמ טלָאװ ,טכַארט ךיא סָאװ טלייצרעד ייז טלָאװ ךיא ןעוו

 ?ןעלדנַאה ךיא לָאז יו ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ זיא .רעטכעלעג עטסערג סָאד רימ

 רעבָא .רימ ןבעל ָאטשינ עקַאט זיא יז .ןעלזייר ןגלָאפ וצ סילשַאב ךיא

 רעדיו ,רעטעברַא יד וצ ןײגנײרַא לעװ ךיא .גנוניימ ריא ןופ טלַאה ךיא

 .ןעלזייר גלָאפ ךיא .ןייז טעוו'ס סָאװ ןייז לָאז ןוא ייז טימ ךעלטניירפ ןרעוו

 גנילצולּפ ןָא טמוק סיוויעד רעטעפ ןיימ

 סיפָא ןופ ריט יד ןוא ּפַאׂש ןופ רעטעברַא יד וצ ןײגנײרַא ךיז זָאל ךיא

 ןײרַא טמוק סיוויעד רעטעפ רעד ןוא ךיז טנפעי

 ךיא ןוא ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ךיא בָאה ,רעטעפ ןיימ קידנעעזרעד

 "ַאב רעד רַאפ ןעמוקעג רע זיא סָאװרַאפ .רעטפעלּפעג ַא ןייטש ןבילבעג ןיב

 ףיוא גנוטכַא ביג ךיא יװ ןרָאװעג ריוועג רע זיא אמתסמ ?טייצ רעטמיטש

 סָאװ .בָאג ַא ןבעג אמתסמ רימ טעװ רע .ןפיולוצ ןעמוקעג רע זיא ,ּפַאש ןייז

 .ןגייווש ןוא ןרעהסיוא ץלַא לעװ ךיא .טכערעג ןייז רע טעװ ןגָאז טעו רע

 ?ןרעפטנע ךיא ןעק סָאװ ,טרָאװ ַא ןרעפטנע טשינ םיא לעוװ ךיא

 "ַאפ ןיא סע יצ ךימ טגערפ ןוא ךעלטניירפ ךימ טסירגַאב רעטעפ ןיימ

 .סעיינ סעּפע ןַאר

 סָאװרַאפ טשינ יײטשרַאפ ןוא םיא ךיא רעפטנע ,"סעיינ ןייק ָאטשינ;

 .רעטרעוו-לדיז רָאּפ ַא טשינ ריִמ טגָאז רע

 טמענ ןוא טכַארבעגנײרַא טָאה רע סָאװ ,לשטעס ַא טנפע רעטעפ ןיימ

 ,הנתמ ַא רימ טיג ןוא סּפינש ַא סױרַא טרָאד ןופ

 ךיא ?הנתמ ַא רימ טמוק סָאװרַאפ :רעלק ןוא הנתמ יד וצ םענ ךיא

 סע .טריפעגפיוא ךיז בָאה ךיא יו טשינרָאג טסייוו רע זַא ,ןופרעד גנירד

 ןרעװ ריֹוועג דלַאב טעװ רע .ענטומעלַאק רעמ ךָאנ ןצרַאה ןפיוא רימ טרעוו

 "עג רימ טָאה רע .ןסירדרַאפ רעמ ךָאנ םיא טעװ ,טלדנַאהעג בָאה ךיא יוװ

 ןטכַארט וצ םעד ןגעוו וליפַא ארומ בָאה ךיא --- ךיא ןוא הנתמ ַא טכַארב

 לייוו ,עיצַאקַאװ ןייז טצריקרַאפ טָאה רע זַא ,רימ טלייצרעד רעטעפ ןיימ

 רימ טָאה רע ,ליפוצ ןעניגרַאפ טשינ ךיז רָאט ןוא ןבַאגסיױא עסיורג טָאה רֶש

 "יילק ַא .טכעלש זיא ,טשינ ביוא ,ןטעברַא ךיוא ןיילַא זומ רע זַא ,טרעלקרעד

 .ןטעברַא רעווש זומ סָאב רענ

 ַא ןציז ןבילבעג ןיב ךיא ןוא ןטעברַא ּפַאש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע

 ּפַאש ןיא טרָאד יו טליפעג סיפָא ןיא קידנציז בָאה ךיא ,רעטלפייווצרַאפ
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 ד לע פ ס עטָאג .אנה

 סָאמעלַא טרעװ ןוא טרעה רע .רימ ןגעוו ץלַא רעטעברַא יד םיא ןלייצרעד
 יד ןבעג רימ ןוא סיפָא ןיא ןעילפניײרַא רע טעװ דלַאב .טכָאקעגפיוא רעמ
 רעדייא ןפױלטנַא ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ זיא ,ןידרַאפ ךיא סָאװ ,בָאג עתמא
 טשינ ךיא ליוװ .ןעקנירטרעד ךיז ןדייס ?ןפיול ךיא לָאז ּוװ ?ןײרַא טמוק רע
 .סיוויעד רעטעפ ןיימ וצ טשינ ךיוא ןוא ןרעטלע עניימ ֹוצ םירוסי ןייק ןָאטנָא
 ,הנתמ ַא ןבעגעג טשרע רימ טָאה רע ?םיא וצ ךיא בָאה סָאװ

 טרַאװ ןוא ,ךעלטערַאגיס רועיׂש ַא ןָא רעכיור ,לשיטביירש םייב ךיא ץיז
 ןיב ךיא .בָאג ַא ןבעג רימ ןוא ןעמוקסױרַא לָאז רע זַא ,רעטעפ ןיימ ףיוא
 .רעכיג סָאװ ןעמוקרעביא סָאד ליוו ךיא .סע ןידרַאפ ךיא ,רַאפרעד טיירג
 .רָאי ַא רימ ייב זיא טונימ עדעי .גנַאל רעייז טרעיודעג סע רעבָא

 ךופ טכַאל רע .לכיימש ַא טימ ןעמוקעגסױרַא רעטעפ ןיימ זיא ךעלדנע
 .בָאג ַא ןבעגעג רימ טלָאװ רע ןעוו יו רעגרע ךָאנ זיא סָאד ,ךיא טכַארט ,רימ

 ךיימ ןגעוו ןגַארפ ךס ַא סיוא ךימ טגערפ ,רימ ןבעל קעװַא ךיז טצעז רע
 ךיימ זַא ,םיא גָאז ךיא .רעטסעווש ןייז ,ןעמַאמ ןיימ ןגעוו לעיצעּפס ,לטעטש
 ךטעבעג ךימ טָאה יז .הנותח טשינ טָאה רע סָאװ קרַאטש ךיז טגרָאז עמַאמ
 ,טלכיימש רע .ןופרעד הביס יד ןביירש ריא לָאז ךיא

 -קָאד םעד עלעקנַאי ןיזָאק ןיימ ייב ךוזַאב ןיימ ןגעוו ךימ טגערפ רע
 ןוא רָאטקָאד סלַא טוג טשינ טייג רָאטקָאד םעד זַא ,םיא לייצרעד ךיא .רָאט
 ליב זיא "ןקילג, ענייז ןגעוו ןלייצרעד םיא טרעהעג בָאה ךיא יו םעדכָאנ
 ,רָאטקָאד ףיוא ןרידוטש ןופ קׂשח רעד קעװַא רימ

 ,סיוויעד רעטעפ ןיימ טגָאז ,"םעד טימ ןענעכער טשינ ךיז טספרַאד וד;
 לאימולש ַא רָאטקָאד ַא זיא רע .טוג רָאג ןכַאמ סָאװ םיריױטקָאד ךס ַא ןַארַאפ;
 סעסָאב ןַארַאפ .טוג טשינ ךיא כַאמ ,לאימולׂש ַא סָאב ַא ןיב ךיא יו טקנוּפ
 ,"ןרידוטש וצ אקווד ךיד טַאר ךיא .ךייר רעייז ןענעז סָאװ םיריוטקָאד ןוא

 ױצ ןעמוקנָא ןפרַאד ןוא ןרידוטש לָאז ךיא ליוװ רע ,ךיא טכַארט ,ַאהַא
 !ןיינ ,קינעטרעטנוא ןייז ,םיא

 -רַא רעטושּפ ַא ןרעװ וצ, ,םיא ךיא גָאז ,"ןסָאלׂשַאב ןיוש בָאה ךיא;
 ךישַאמ ַא ייב ןצעזקעװַא ךימ טלָאז ריא ןטעב עקַאט ךייא ליוו ךיא .רעטעב
 ךרעװ ליוו ךיא .רָאטײרעּפָא ןַא ןייז וצ יװ ,ןעיינ וצ יװ ןענרעלסיוא ךימ ןוא
 ."קיגנעהּפָאמוא ,קידנעטשטסבלעז

 שטָאכ, :טגָאזעג ןוא טכַארטַאב עלייוו ַא ךימ טָאה סיוויעד רעטעפ ןיימ
 טשינ ריד ךיא לע ,טעברַא רעד רַאפ ןגיוט טסעװ וד זַא ,טשינ ביילג ךיא
 -סיוא ןײלַא טסעװ וד .ןכַאז ךס ַא ןענרעלסיוא ךיד טעװ ןבעל סָאד .ןרעטש
 שףניימ ןופ םענייא וצ ןגָאז ךיא לעװ ןגרָאמ .טסגיוט וד סָאװ וצ ןעניפעג
 ,"ןישַאמ ַא ייב ןטעברַא ןענרעל ךיד לָאז רע זַא ,רעטעברַא
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 ,סנטשרע .ןצרַאה ןיימ ןופ טסַאל עסיורג ַא ןלַאפעגרעטנורַא זיא רימ

 ןופ ,טעברַא ןופ ןענידרַאפ לעװ ,שטנעמ רעיירפ ַא ,רעטעברַא ןַא ךיא רעוו

 ןיימ ןגעװ טשינ רעטעפ ןיימ טסייוו ,סנטייווצ ןוא ,טנעה ענעגייא עניימ

 רָאג םיא ןבָאה רעטעברַא יד זַא ,סָאד ךָאד טניימ .סָאב סלַא ךיז ןריפפיוא

 ,טכעלש ױזַא טשינ ןענעז רעטעברַא יד זַא ,ךָאד סע טניימ .טלייצרעד טשינ

 ןעק ,סָאב ןיימ רַאפ טרסמרַאפ טשינ ךימ ןֿבָאה ייז .טניימעג בָאה ךיא יו

 יןעיורטעג ָאי ךָאד ייז ןעמ

 ןישַאמ רעד ייב

 ,ּפַאש סעסיוויעד רעטעפ ןיימ ןיא טירט ערעכיז טימ ייג ךיא .ירפ ץנַאג

 לעװ ךיא סָאװ ,סייוו ךיא סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד זיא סָאד .טעברַא רעד וצ

 .הכאלמ-לעב ַא ןייז וצ ןענרעלסיוא ךיז ייג ךיא .ןָאטפיוא

 ןיימ ןפָארטעג ןיוש ךיא בָאה ּפַאש ןיא ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא ןעוו

 .טעברַאעג ןיוׂש טָאה ןוא ןעמעלַא ןופ רעַירפ ןעמוקעג זיא רע .סיוויעד רעטעפ

 ןעמוק זומ סָאב ַא ,ןיוש טעברַא ךיא --- רימ וצ רע טגָאז --- ,טסעז וד --

 .טייצ טָאה רעטעברַא ןַא .טעברַא רעד וצ רעירפ

 "רַא ןַא -- ךיא גָאז --- ,סָאב ןייק ןרעוו טשינ לָאמנייק לעװ ךיא ---

 .ןייז ךיא לעװ רעטעב
 רעטעפ ןיימ טגָאז -- ,רעטעברַא ןייק טשינ ךָאנ וטסיב לייוורעד ---

 ,לכיימש ַא טימ
 -עברַא ןייא .טעברַא רעד וצ ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז רעטעברַא יד

 טימ טצעזעגקעװַא ךיז ,ןסייהעג םיא טָאה סיוויעד רעטעפ ןיימ יוװ ,טָאה רעט

 .ןעיינ ןענרעלוצסיוא ךימ ןישַאמ ַא ייב רימ

 טָאה רע .סיִפָא ןייז ןיא ּפַאש ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רעטעפ רעד

 ןישַאמ ַא ייב ךיז טרעטַאמ קינעמילּפ ןייז יו ןקוק טלָאװעג טשינ אמתסמ

 ןקיטרַאפ ַא ןעז ןיוש ךימ רע טעװ ןעמוקנײרַא טעװ רע .טכַארטעג ךיא בָאה

 .תחנ ןבָאה רע טעװ ,הכאלמ-לעב
 זַא ,ןישַאמ ַא ןעלדנַאהַאב ףרַאד ןעמ יו רימ טרעלקרעד רעטעברַא רעד

 ריא ףרַאד ןעמ ,ןקיניײיר ,ןשַאװ ,ןרימש יז ףרַאד ןעמ .ןטעברַא ןלעוו לָאז יז

 .ןײרַא ּפָאק ןיא סעלַא סָאד םענ ךיא .שטנעמ ַא יו זיא יז .טפול ןבעג ךיוא

 .וּורּפ ךיא .לדָאנ רעד ןיא םעדָאפ ַא ןעִיצוצנײרַא יו ךימ טנרעל רע

 טשינ לדָאנ רעד ןיא םעדָאפ רעד ליוו רימ ייב .רעווש ןָא רימ טמוק סָאד

 םעדָאפ ַא ןעיצנײרַא זַא ,רעטעברַא רעד טגָאז ,רימ ןגעק זיא רע .ןײגנײרַא

 -רעד ךימ טנרעל רע .לָאמ שרעדנַא ןַא ןענרעל ךימ רע טעװ לדָאנ רעד ןיא

 .לדָאנ רעד טימ קיטכיזרָאפ ןייז ףרַאד ךיא זַא ,רימ טגָאז רע .ןּפעטש לייוו
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 דל 3 פ ס עט ָאג אנ ח

 ,ּפָאק טימ סיוא רעה ךיא .ןײרַא רעגניפ ַא ןיא ןכירקרַאפ וצ ביל טָאה יז
 ןײרַא זיא לדָאנ יד ןוא גנַאל טשינ טרעיודעג סע .ןוא ןעיינ ןָא בייה ךיא

 רעד .קידנסיוו טשינ ךיז ךַאמ ךיא רעבָא .ייוו טוט סע .רעגניפ ַא םעניימ ןיא
 סױרַא טשינ זייוו ךיא זַא ,טגָאז ןוא רעגניפ םעד רימ טדניברַאפ רעטעברַא
 רעטעפ ןיימ ןפור ליוו רע .ןיׂשַאמ ַא ףיוא ןטעברַא וצ טייקיעפ םוש ןייק
 ,טשינרָאג זיא'ס --- .טשינ םיא זָאל ךיא .ןלייצרעד וצ סָאד םיא סיפָא םענופ
 -רעלסיוא ןגעק רעגניפ ַא טליּפש עלָאר ַא רַאפ סָאװ --- ,םיא וצ ךיא גָאז ---
 .טרעוו סָאד זיא רעגניפ עלַא ןרילרַאפ וליּפַא לָאז ןעמ ןעוו ?הכאלמ ַא ךיז ןענ

 .רע טגָאז --- ןטעברַא טשינ רעגניפ ןָא רעבָא ןעק ןעמ ---
 ,ךיא גָאז -- טכייל ןָא טשינ טמוק'ס זַא ,סייוו ךיא ---
 זיא םורַא ןטונימ רָאּפ ַא ןיא ןוא ןטעברַא רעטייוו ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 .ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ רעגניפ רעטייווצ ַא רעניימ

 ןוא רעגניפ ןטייװצ םעד טרישזַאדנַאברַאפ רימ טָאה רעטעברַא רעד
 ,סיוויעד רעטעפ ןיימ ןפורעגניירַא

 עניימ ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה ,ןעמוקעגניירַא זיא סיוויעד רעטעפ רעד
 ןוא ןכָאטשעצ ךיז וטסָאה רעגניפ ייווצ -- טגָאזעג ןוא רעגניפ ענעדנוברַאפ
 ,לענׂש ױזַא

 ייווצ ןליּפש עלָאר ַא רַאפ סָאװ --- ךיא גָאז --- ,טשינ רָאג זיא'ס ---
 ,רעטעברַא ןַא ןרעוו ליוו ןעמ ןעוו ,רעגניפ

 -רַא ןייק טשינ עקילַאק ַא ןרעוו טסעװ וד זַא ,ארומ רעבָא בָאה ךיא ---
 ,טגָאזעג רעטעפ ןיימ טָאה --- ,רעטעב

 ,ןיינ; :טגָאזעג טַאה רע רעבָא ,תונעט ענייז ןגעק ריטנעמוגרַא ךיא
 ןעוו ,טגָאזעג עמַאמ ןייד טלָאװ סָאװ .ןטעברַא טשינ וטסעװ ןישַאמ ןייק ייב
 ןייד טלָאװ סָאװ ןוא ?רעגניפ יד ןיא לדָאנ ַא ןכעטשניירַא ךיז ךיד זָאל ךיא
 "?םעד ןגעוו טגָאזעג עטַאט

  .טגערפעג ךיא בָאה -- ?ןעמ טוט עשז סָאװ זיא ---
 טשרע ךָאד טסיב וד --- טגָאזעג רעטעפ ןיימ טָאה --- דלודעג בָאה ---

 | .ןעז ןלעװ רימ .שילגנע לייוורעד סיוא ךיז ןרעל .ןעמוקעג

 ,ןָאטעגפיוא טשינ רָאג בָאה ךיא ןוא ןכָאװ עכעלטע ָאד ןיוׂש ןיב ךיא ---
 ןטרַאװ טשינ רעמ ןעק ךיא ,טרעלקרעד ךיא בָאה --

 ןַאלּפ רעיינ ןיימ

 -כרוד זיא רעטעברַא ןַא ןרעוו וצ ןַאלּפ ןיימ זַא ,ןעזעגנייא בָאה ךיא ןעוו
 ,זיא קילג ןיימ .ןַאלּפ רעיינ ַא ןרָאװעג ןריובעג דלַאב רימ ייב זיא ,ןלַאפעג
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 טברַאטש .רענעלּפ ןייק סיוא טשינ ןלעפ סע ןעמעוו ,שטנעמ ַא ןיב ךיא סָאװ

 .ןריובעג רעיינ ַא טרעוװ ,ןַאלּפ ןייא

 -עג ךָאנ םעד ןגעוו בָאה ךיא .יינ ןצנַאג ןיא טשינ זיא ןַאלּפ רעיינ רעד

 זיא רע ןוא ןבעגעגפיוא םיא בָאה ךיא רעבָא .םייה רעטלַא רעד ןיא טמולח

 .יינספיוא ןעמוושעגפיוא רימ רַאפ טציא

 ןיימ ןלעפעג טעװ סָאד .רעלעטשטפירש ַא ,רעביירש ַא ןרעװ לעװ ךיא

 םיא טלעפעג סע סָאװ סעּפע טנעייל רע ןעוו .רעביירׂש ַא ןופ טלַאה רע ,ןטַאט

 ךיא זַא ,טלַאה יז .ןעלזייר ןלעפעג ךיוא טעװ סָאד .רעביירש םעד רע טביול

 ,ןביירש וצ טנַאלַאט בָאה

 ןעמ :עיסעּפָארּפ ערעסעב ןוא ערענעש ןייק ָאטשינ זיא'ס .,רעביירש ַא

 .רעביירש םעד ןרעדנּוװַאב ,ךיז ןקיווק ןוא סע ןענעייל ןשטנעמ ןוא טביירש

 טָאה ןעװעג גנוי רָאג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,רעדיל ןבירשעג לָאמַא בָאה ךיא

 ךיא ןיב טציא רעבָא .טקיטומטנא ןרָאװעג ךיא ןיב .טקורדעג טשינ סָאד ןעמ

 ךיז בָאה ךיא בעל סָאד רעסעב ןעק ,גנורַאפרעד רעמ בָאה ,רעטלע ןיוש

 .רעגניפ יד ןיא לדָאנ ַא ןכָאטשעגניײרַא ןיוש

 ךיא בָאה ,סיפָא סעסיווייד רעטעפ ןיימ ןופ שיטביירש םייב קידנציז זיא

 רעד ןיא ןבעל םעד ןופ עציקס ַא ןבירשעג בָאה ךיא .ןביירש ןביוהעגנָא

 ,םייה רעטלַא

 "עג בָאה ךיא ."סעציילּפ ןופ ץכערק רעד, ןפורעג עציקס יד בָאה ךיא

 סעציײלּפ עטיירב ןבָאה עכלעוו ,םייה רעטלַא רעד ןופ סרעגערט יד טרעדליש

 ןליװ יײז ,ןגָארט וצ סָאװ טשינ ןבָאה ייז לײװ ,ןצכערק סעצײלּפ יד ןוא

 ץעז ַא םיא רע טיג ,ןטייווצ םעד טנגעגַאב רעגערט ןייא ןעוו .אשמ ןגָארט

 .רעטייוו ױזַא ןוא עציײלּפ ןיא

 בָאה ךיא סָאװ ,עציקס ןיימ ןגעװ קנעדעג ךיא סָאװ ,סעלַא זיא סָאד

 ,"סטרעוורָאפ; םוצ טקישעגקעװַא ןַאד עציקס יד בָאה ךיא .ןבירשעג טלָאמעד

 יעציקס ַא גָאט ןדעי טקורדעג ןטייצ ענעי ןיא טָאה עכלעוו

 ןדעי .עציקס ןיימ "סטרעװרָאפ, ןיא טכוזעג גָאט ןדעי ןַאד בָאה ךיא

 "עג ןייז עציקס ןיימ טעװ ןגרָאמ זַא ,גנונעפָאה טימ לופ ןעוועג ךיא ןיב גָאט

 ךָאנ ןביירש ךיא לעװ ,טקורדעגּפָא ןייז טעװ עציקס יד ןעװ ןוא .טקורד

 - ךיא לעװ ןקורדּפָא ךיז ןלעװ ןציקס ךָאנ ןעוו ןוא ,טמולחעג ךיא בָאה ,ןציקס

 רע .ןטַאט ןיימ וצ ןקיׂש ןציקס עטקורדעגּפָא יד לעװ ךיא .רעביירש ַא ןרעוו

 "עג אנח ןיימ טָאה סָאד -- ףגָאז ןוא ןענעײלרָאפ ןעמעלַא ייז טרָאד טעוװ

 סָאװ ,טלעג סעמוס עטסערג יד יװ טרעוו רעמ ןייז םיא ייב טעװ סָאד !ןבירש

 .טקישעג םיא טלָאװ ךיא
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 תומולח ןוא ןעננונעּפָאה

 ןענופעג טשינ טרָאד ןוא "סטרעוורָאפ, ַא טפיוקעג ךיא בָאה גָאט ןדעי
 ,ןגרָאמ טקורדעג ןייז טעװ יז זַא ,טסיירטעג ךיז בָאה ךיא רעבָא .עציקס ןיימ
 רע סָאװרַאפ רָאטקַאדער םעד טרעפטנערַאפ בָאה ךיא .ןגרָאמרעביא רעדָא
 רעטרעדנוה עיצקַאדער רעד ןיא ןָא ןעמוק סע .לענש ױזַא טשינ סָאד טקורד
 רע .ןענעייל סעלַא ךעבענ זומ רע .טשינ ןגיוט עטסיימ יד ,ןטּפירקסונַאמ
 ןרעגלַאװ ןטנַאלַאט .ןעניפעג טשינ ןעק ןוא טנַאלַאט ַא טכיל טימ יװ טכוז
 ,טשינ ךיז

 ךעלדנע טעװ רָאטקַאדער רעד ױזַא יו טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא
 םיא טלעפעג סע ןוא תורוש רָאּפ עטשרע יד טנעייל רע .עציקס ןיימ ןענעייל
 ,"ךוז ךיא סָאװ ,ךיא בָאה, ,ךיז וצ רע טגָאז ,"ךעלדנע, .טלכיימש רֹע .ןיוש
 רעמ ,טנעייל רע רעמ סָאװ .םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ רעטייוו טנעייל רע
 רע זיא ןענעייל טקידנע רע ןעוו .ןטימ ןיא ךיז טכַאלעצ רע ןוא רע טלכיימש
 םענייז וצ רע טגָאז ,"טסיזמוא טנעיילעג טשינ טנייה בָאה ךיא , .ךעלקילג

 ךיילג סע טיג רע ןוא ,!טנַאלַאט ןתמא ןַא ןענופעג בָאה ךיא; ,רעטעברַאטימ ַא
 ,ןקורד קעװַא

 ךָאנ טימ ןוא ןעגנונעפָאה עסיז טימ טבעלעג ךיא בָאה שדוח ןצנַאג ַא
 -ניברַאפ ןיא םולח םענייש ַא טַאהעג ךיא בָאה טכַאנ עדעי .תומולח ערעסיז
 .עציקס ןיימ טימ גנוד

 ךימ טפור ןַאהַאק בא

 טצירקעגנייא קרַאטש ךיז טָאה סָאװ ,תומולח עטסנעש עניימ ןופ רענייא
 -רָאפ ,, ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןַאהַאק בא ױזַא יו ןעוועג זיא ,ןורכז ןיימ ןיא

 רימ טָאה רע זַא ,ןביירש ןיימ ןופ טרעטסײגַאב ױזַא ןרָאװעג זיא ,?סטרעוו
 ,ווירב ןכעלנעזרעּפ ַא ןבירשעג

 :וזַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה םולח רעד
 עציקס ןיימ ּוװ ,טנַאה ןיימ ןיא "סטרעוװרָאפ, ַא טימ םייהַא םוק ךיא

 רימ וצ זיא סָאװ ווירב ַא רימ טגנַאלרעד יצניירב עמומ ןיימ ,טקורדעגּפָא זיא
 ַא טימ לקעשט ַא טגיל ווירב םעד ןיא ."סטרעוװרָאפ ,, ןֹופ ןרָאװעג טקישעג
 -ערעטניא סָאד ,לקעשט ןפיוא טשינ וליּפַא קוק ךיא .רָאטקַאדער ןופ לווירב
 :ױזַא ךיז טנעייל סָאװ ,לווירב סָאד רעביא לענש ןעייל ךיא .טשינ ךימ טריס
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טרַאװרעד סע ןעמעוװ ,רעלעטשטפירׂש ןלופטנַאלַאט ןבושח םעד וצ

 !טפנוקוצ עסיורג ַא
 ריא ּוװ ,עציקס עקידלרעּפ רעייא טנעיילעגרעביא טשרע בָאה ךיא

 -טנַא ןיב ךיא .לטעטש רעייא ןיא סרעגערט ןופ סעציײלּפ יד טבײרשַאב

 ,עיזַאטנַאפ ליפ ױזַא ןבעגעגניירא טָאה טָאג סָאװ רעדנוװַאב ךיא ,טקיצ

 ץלָאטש טייז .ךייא רילוטַארג ךיא .שטנעמ ןייא ןיא טנַאלַאט ןוא רָאמוה

 ,טנַאלַאט ןסיורג רעייא ףיוא

 "ער ןיא ,רימ וצ ןעמוק ןוא ךעלטניירפ ױזַא ןייז וצ ךייא טעב ךיא

 ןסיורג םעד ןבָאה ליוו ךיא .ירפ רעד ןיא רעגייז ַא ןיינ ,ןגרָאמ ,עיצקַאד

 .ךעלנעזרעּפ ןענעקַאב וצ ךיז ךייא טימ ןגינעגרַאפ ןוא דובכ

 : ,ןשטגּוװ עטסעב יד טימ
 ,רעייא

 .ןַאהַאק בַא

 וצ ןביועהגנָא החמש סיורג ןופ ךיא בָאה לווירב סָאד קידנענעיילרעביא

 .טסַאפרַאפ לָאמַא בָאה ןײלַא ךיא סָאװ ,"טוג זיא רימ, לדיל סָאד ןעגניז

 טנערב קישטעּפירּפ ןפיוא; ןופ עידָאלעמ רעד טימ ןעגנוזעג סָאד בָאה ךיא

 ,"לרעייפ ַא

 יד .עיצקַאדער רעד ןיא ףיול ךיא .ןגרָאמירפ םעד ךעלדנע בעלרעד ךיא

 .ןביירש ןוא סנרעטש עטשטיינקרַאפ טימ ןשיטביירש יד ייב ןציז רעביירש

 ףיוא ךיז ןלעטש ,סרעדעפ ערעייז קעװַא עלַא ןגייל ,ןעמָאנ ןיימ ייז גָאז ךיא

 :יז ףור ךיא .טנַאה ןייז רימ טּפוטש רעדעי .רימ רַאפ ךיז ןגיינרַאפ ןוא

 .סיפָא ןטַאװירּפ ןייז ןיא ,ןַאהַאק .בַא וצ ןיײרַא דלַאב ךימ ןריפ ייז *!ןגעלָאק;

 .רימ ףיוא טרַאװעג ןוא ןסעזעג זיא רע

 ןטימ ןײלַא ןזָאלעגרעביא רימ ןוא ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה רעביירש עלַא

 .רָאטקַאדער

 .טנַאה ןיימ גנַאל טשטעווק ןוא טנַאה יד רימ טגנַאלרעד ןַאהַאק .בַא

 :טגָאז ןוא עלייוו ַא ךימ טכַארטַאב רע

 .טנַאלַאט ליפ ױזַא סױרַא ןיוש טזייוו ןוא גנוי ױזַא ךָאנ טנעז ריא;

 "רע זיא ןשטנעמ ןרעדליש רעייא ,ןביירש רעייא .לרעּפ ַא זיא עציקס רעייא

 ."װָאכעשט רעטייווצ ַא טנעז ריא .סַאלק עטש

 רעטרעװ ערעדנַא יד בָאק ךיא רעבָא ,רעטרעוו ךָאנ טגָאזעג טָאה רע

 ךיז דיירפ ןוא גנושַאררעביא סיורג ןופ טָאה רעניימ ּפָאק רעד .טרעהעג טשינ

 רע טביוה טָא-טָא יװ טליפעג בָאה ךיא ,טפול רעד ןיא ןביוהעגפיוא יוװ ױזַא

 ,ּפָאק ַא ןָא ביילב ךיא ןוא קעװַא רימ ןופ טילפ ,ףיוא ךיז

  {ךימ טגערפ רע

 *!ריא טוט טעברַא ןַא רַאפ סָאװ,
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 ד לצ פ ס ע טָאג אנ ח

 ."טשינ רָאג וצ גיט ךיא; ,טרעפטנעעג ךיא בָאה ,"טשינ רָאג;

 סעּפע וצ טגיוטעג ריא טלָאװ לייוו, ,טגָאזעג רע טָאה ,"טוג זיא סָאד;
 ךייא ןליוו רימ ןוא ,יירעביירש וצ ןעמונעג טשינ ךיז ריא טלָאװ ,שרעדנַא
 יד ךעלקילג טכַאמ .טביירש ןוא ,טביירש ,טביירש .רעביירש ַא סלַא ןבָאה
 ."ןביירש רעייא טימ טלעוו

 א ןעוועג סעלַא זיא סָאד זַא ,ןעזעג ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו
 ךיא רעבָא .ןצרַאה ןפיוא ענטומעלַאק ןרָאװעג טונימ ַא ףיוא רימ זיא ,םולח
 ַא בוא ,ןרעװ םיוקמ טעװ םעד ןופ לייט ַא זַא ,טסיירטעג דלַאב ךיז בָאה
 לָאז ךיא ביוא .טוג ךיוא זיא ןרעוו םיוקמ לָאז םולח ןופ לייט רעטסטרעדנוה
 -עג בָאה ךיא ןוא ,טוג ןיוש זיא טקורדעג עציקס ןיימ ןעז וצ ןבעלרעד רָאנ
 ךיז גנולייצרעד ןיימ טעװ ןגרָאמרעביא רעדָא ,ןגרָאמ ,טנייה זַא ,טפָאה
 ,גנוטייצ ןיא ןזיײװַאב

 טכַאנ עדעי ריִמ ךיז טמולח עטַאט ןיימ

 טימ גנודניברַאפ ןיא ןכַאז ךס ַא ןעמולח רימ ךיז טגעלפ טכַאנ עדעי

 טפיול רע יװ ,ךיז טיירפ רע יװ ןטַאט ןיימ ןעזעג טּפָא בָאה'כ .עציקס ןיימ

 ,רימ טימ ךיז טמירַאב ןוא עציקס ןיימ טימ םורַא

 לטעטש ַא ,אנשזובָארּפ ןיא דירַאי ַא ףיוא ןעזעג םיא ךיא בָאה לָאמנײא
 םינוק ןייק ,ןײלַא ןעגָאטשעג זיא רע .עלַאקס לטעטש ןיימ ןופ טייוו טשינ
 ,עציקס ןיימ טנעייל ןוא ?סטרעװרָאּפ , ַַא סױרַא טמענ רע .ןעוועג טשינ ןענעז
 .ןדייש טשינ עציקס רעד טימ ךיז ןעק רע .טכַאל ןוא טנעייל ןוא טנעייל

 ךָאנ טימ ,דירַאי ןופ קירוצ טרָאפ רע יװ ,ןעזעג םיא ךיא בָאה לָאמניײא
 :טגָאז ןוא םעד טימ טעכָאפ ,"סטרעוורָאפ, ַא סױרַא טמענ רע ןוא ןרישזַאסַאּפ

 ּ!רע ןעק ,יַא !רע טביירש ,יַא .גנובײרשַאב סנוז ןיימ טקורדעג זיא ָאד;

 "!ןרָאפ ןפרַאד טשינ םידירַאי ןייק ףיוא ןיוש טעוװ רע
 בָאה ךיא ןעוו .תומולח עכלעזַא ןיא ןעמּוװשעג ךיא בָאה טייצ שדוח ַא

 -עּפ ןרָאװעג ךיא ןיב ,טקורדעג טשינ ץלַא זיא עציקס ןיימ זַא ,ןעזעג רעבָא
 ,רעביירש א ןרעו וצ ןעגנונעפָאה עניימ ןבעגעגפיוא בָאה ךיא .שיטסימיס
 ,רימ ןופ קעװַא ןענעז תומולח עטוג עניימ ךיוא

 ,םולח ןטוג ןייא ןייק טַאהעג טשינ ןיוש בָאה ךיא

 טָאה עציקס ןיימ זַא ,קנַאדעג םוצ טניוװעגוצ זייווכעלסיב ךיז בָאה ךיא
 טימ ןעמַאזוצ ןטסַאק-טסימ ןיא ןפרָאװעגנײרַא יז טָאה ןעמ זַא ,טגיוטעג טשינ
 ןגרָאז ךיז ןביױהעגנָא בָאה ךיא .ןטּפירקסונַאמ ערַאבקורד טשינ ערעדנַא עלַא
 ?רימ טימ ןייז טעוװ סָאװ .תילכת ַא ןגעוו
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 סקוָאלק ייב רעטאק ַא ןייז ךיז ןרעל ךיא

 "רעל ןבױהעגנָא ךיז ךיא בָאה ןַאמסדנַאל ַא םעניימ ןופ הצע רעד ףיוא

 -עג רימ טָאה ןעמ .(ןעלטנַאמ) סקוָאלק ייב (רעדיינשוצ) רעטאק ַא ןייז ןענ

 ןּפעטש ןענרעלוצסיוא ךיז יו רימ רַאפ רעטכייל ךס ַא ןייז טעװ סָאד זַא ,טגָאז

 .ןישַאמ ַא ףיוא
 -גוגנידַאב יד ףיוא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ,לגנַיי-ןרעל ַא ןרָאװעג ןיב ךיא

 טעװ ךָאנרעד .הכאלמ יד ןענרעל ךיז ןוא טסיזמוא ןכָאװ טכַא ןטעברַא וצ ןעג

 ןלָאצ ןבייהנָא רימ ןעמ

 זַא ,טגָאזעג טָאה רע .ןַאלּפ ןיימ ןסייהעגטוג טָאה סיוויעד רעטעפ ןיימ

 יגונעג ןענידרַאפ לע ךיא זיב ןבעל וצ ףיוא ןבעג רימ טעוװ רע

 .טשיג ךָאנ ךימ ןעמ טנרעל לייוורעד .רעטאק ַא ןייז וצ ךיז ךיא ןרעל

 טָאה ןעמ ןעוו טריפעג ךיז טָאה ױזַא .ךעלקעּפ ןגָארט םורַא ךימ טקיש ןעמ

 .רעטאק ַא ןייז טנרעלעג םענייא

 סָאװ ךימ טלדיז ,רימ ףיוא טיירש ןַאמרָאפ רעד .ךעלקעּפ ךיא גָארט
 ,שיסור ףיוא ךימ טלדיז רע .לקעּפ ַא גָארט ךיא ןעוו םַאזגנַאל וצ ייג ךיא

 ,רימ ןעמ טרעלקרעד ,רימ ןגעוו טגָאז רֹע .טגָאז רע סָאװ טשינ ךיא ייטשרַאפ

 ,"ןטכַארט טשינ ןעמ רָאט רעטאק ַא ןייז ליוו ןעמ ןעוו , ,ליפוצ טכַארט ךיא זַא

 .רע טגָאז

 ךעלקעּפ ץלַא גָארט ךיא

 -ּפָא םעד טול .ךעלקעּפ גָארט ךיא יװ ןכָאװ ןעצ דלַאב ןיוש טרעוו סע

 ךעלקעּפ ןגָארט ןכָאװ טכַא זיולב טפרַאדעג ךיא בָאה ,סָאב ןיימ טימ ךַאמ

 ןוא סקוָאלק ייב רעטַאק ַא ןייז ןענרעל ךימ ןעמ לָאז ךָאנרעד .גנעג ןגלָאפ ןוא

 טלָאצ ןעמ טשינ ןוא ךימ טנרעל ןעמ טשינ זיא ,ןלָאצ סעּפע ןביײהנָא רימ

 זיא ,ןָאזעס רעד זיא טציא יװ ױזַא זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה סָאב ןיימ .רימ

 ןגעו .ןכָאװ רָאּפ ַא ןטרַאװ ךָאנ זומ ךיא .ןענרעל וצ ךימ טייצ ןייק ָאטשינ

 ,טרָאװ ַא טנָאמרעד טשינ רע טָאה טלעג רימ ןלָאצ

 ,טשינ רימ ןלעפעג ןעגנוגנידַאב ענייז ביוא זַא ,טגָאזעג טָאה סָאב רעד

 ןייג ןעק ךיא .יירפ ןיב ךיא .וצ טשינ ךימ טלַאה רע .הרירב ַא ךיא בָאה

 - ןרעדנַא ןַא וצ ןטעברַא
 ףיוא ןעיירשעג ענייז טימ *ןַאמרָאפ, רעד ךימ טרעגרע ןעמעלַא ןופ רעמ

 רע רעבָא .עמיטש עקירעזייה ַא טָאה רע .רעגרע רע טרעוװ גָאט ןדעי .וימ

 טיירש ,ןריסַאּפ טשינ לָאז סע סָאװ ,טלדיז ןוא ךיוה ץנַאג ריא טימ טיירש

 טָאה רע .ןעמענ עיינ טימ גָאט עלַא ךימ טפור רע .קידלוש ןיב ךיא זַא ,רע

 .טניימ סָאד סָאװ טשינ וליפַא סייוו ךיא ,,"קיצופעצאק, ןפורעג ןיוש ךימ
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 ביג, .*עכַאּפערעשט ,רעהַא םוק, ,"!קילגמוא; :ױזַא ךימ רע טפור סנטסיימ

 "!רעצנעליופ ,סיפ עשירַאנ ייווצ יד םענעצ, ,"לזמילש ,ריר ַא ךיז

 סָאװ ,שיסור ףיוא ןגָאז רימ רעטרעוו-לדיז עלַא רע טגעלפ בײהנָא ןיא

 יֵנָא ךיוא ןַאד טָאה רע רעבָא .טרַאעג טשינ ךימ טָאה ,טשינ ייטשרַאפ ךיא

 .שידִיי ףיוא ןעלדיז ךימ ןביוהעג

 .טלייצרעד טשינ ןופרעד םענייק ןוא ןגיוושעג טייצ עגנַאל ַא בָאה ךיא

 רָאּפ ַא ךָאנ ףרַאד ךיא זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג רימ טָאה סָאב רעד ןעוו רעבָא

 -ַאב םעד ןגעוו ךיז ךיא בָאה ,ךעלקעּפ ןגָארט ןוא טסיזמוא ןטעברַא ןכָאװ

 .סיוויעד רעטעפ ןיימ רַאפ טגָאלק

 -עג טָאה רע .עיטַאּפמיס סיורג טימ טרעהעגסיוא ךימ טָאה רעטעפ ןיימ

 .סעקַאינדוקסַאּפ עסיורג ןשטנעמ זדנוא ןשיװצ ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,טגָאז

 ןטילעג ליפ ױזַא טסָאה; ,ןכָאװ רָאּפ ַא ןדייל וצ ךָאנ ןטארעג ךימ טָאה רע

 ,?לסיבַא ךָאנ דייל ָאט

 זַא ,טסייוװ רע זַא ,ןענופעגסיוא םיא טימ ךערּפשעג ןיימ ןופ בָאה ךיא

 ףיוא ּפַאש ןייז ןזָאלעגרעביא טָאה רע ןוא טעברַאעג םיא ייב בָאה ךיא ןעוו

 רָאּפ ַא טימ טעברַא רעד ןופ טקישעג םיײיהַא רעטעברַא יד ךיא בָאה ,רימ

 רימ רעבָא טָאה רע .טלייצרעד סָאד םיא ןבָאה רעטעברַא יד .רעִיִרפ העש

 רימ טָאה רע .ןרעגרע טלָאװעג טשינ ךימ טָאה רע לייוו ,טגָאזעג טשינרָאג

 ַא ,ךיא יװ ױזַא ןעוועג ךיוא רע זיא ,גנוי ןעוועג זיא רע ןעוו זַא ,טרעלקרעד

 .טונימ ןייא ןיא טלעוװ יד ןכַאמרעביא טלָאװעג טָאה רע .,רענָאיצולָאװער

 יז ףרַאד ןעמ ןוא תורּפכ ףיוא גיוט טלעוו יד זַא ,טציא ןליפַא ךָאנ טלַאה רע

 רענייא טשינ ןוא טונימ ןייא ןיא ןָאט טשינ סָאד ןעק ןעמ רעבָא ,ןכַאמרעביא
 ,ןײלַא

 -גייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג רימ ףיוא ןבָאה דייר סעסיוויעד רעטעפ ןיימ

 "דיז ןזָאלעג ךיז ,ךעלקעּפ ןגָארטעג בָאה ךיא .טגלָאפעג םיא בָאה ךיא .קורד

 .ןגיוושעג ןוא ןכַארּפש ייווצ ןיא ןַאמרָאפ ןופ ןעל

 עדווירק ןיימ ןָא ךיז טמענ רעטעברַא ןַא

 -עגּפָא קרַאטש ךיז טָאה *ןַאמרָאפ , רעד ןעוו ,טריסַאּפ טָאה לָאמנייא

 ,רעטעברַא ןייא טָאה ,לקעּפ ַא טימ לענש וצ טשינ ןעמוק רַאפ רימ ףיוא ןסיר

 ,קַאינדוקסַאּפ וד , :טגָאזעג םיא וצ ןוא עדווירק ןיימ ןעמונעגנָא ךיז ,רעטַאק ַא

 ןוא .ינעּפ ַא טשינ טגירק ,ךעלקעּפ טגָארט רֹע ?םיא וצ וטסָאה סָאװ ,עשר וד

 טשינ טָאה רע לייוו ;רעכַאװש ַא זיא רע לייוו ?סָאװרַאפ !םיא טסלדיז וד

 ןייד ןכַאמרַאפ טשינ טסעװ וד ביוא ?ןעמעננָא םיא רַאפ ךיז לָאז סע רעוװ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -עצ ךיד ךיא לעװ ,ןעלדיז לָאמַא ךָאנ םיא טסעװ וד ןוא קסיּפ עוװישרַאּפ

 "!ןעקנעדעג וצ ןבָאה סָאד טסעװ וד זַא ,ןעקסַארפ:

 ַא ןוא רערַאד ַא ,רעקישטניילק ַא ןעוועג זיא סעכלעוו ,"ןַאמרָאפ, רעד

 .ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה ,רעכַאװשי
 סָאװ םעד רַאפ יא-- רעקידײטרַאפ ןיימ רַאבקנַאד רעייז ןעוועג ןיב ךיא

 זַא ,ןזיװַאב רימ טָאה רע סָאװ םעד רַאפ יא ןוא ,טקידיײטרַאפ ךימ טָאה רע

 ןָא ךיז ןעמענ סָאװ ,טלעװ רעד ףיוא ןשטנעמ ענייפ ,עטוג ןַארַאפ ןענעז סע

 טניול ןשטנעמ עביל עכלעזַא ןַארַאפ ןענעז סע סָאװ ,םעד בילוצ .ןכַאװש ןרָאפ

 ,טרעלקרעד ךיא בָאה ,ןדייל וצ ןוא ןגַאלּפ וצ ךיז

 רעביל ןיימ .ןעירשעג טשינ רימ ףיוא ןַאמרָאפ רעד טָאה געט רָאּפ ַא

 -נַא ץעגרע ןטעברַא וצ ּפַאש םעד ןופ קעװַא ןַאד רעבָא זיא רעקידיײטרַאפ

 ןיימ ןבילבעג קידלוש םיא ןיב ךיא .ןעזעג טשינ רעמ םיא בָאה ךיא .ּווושרעד

 זַא ,טנוזעג זיא ,טבעל רע זַא ,ףָאה ךיא .גָאט ןקיטנייה זיב קנַאד ןקיצרַאה

 -ַאװש ןוא ענירג יד רַאפ ןָא ץלַא ךָאנ ךיז טמענ רע זַא ןוא טוג םיא טייג סע

 .ןברַאטש וצ טכער ןייק טשינ ןבָאה ןשטנעמ עכלעזַא .עכו

 ןַאמרָאפ רעד טָאה ,ּפַאש ןופ קעװַא זיא רעקידיײטרַאפ ןיימ יו םעדכָאנ

 ןבעגעגּפָא רימ טָאה רע .טלּפָאדרַאפ ייז טָאה רע .ןעיירעלדיז ענייז טיײנַאב

 .ןגיושעג געט עכעלטע טָאה רע סָאװ ,םעד רַאפ

 לקעּפ רעווש ַא

 רַאפ רעווש-וצ ןוא סיורגדוצ זיא סע .לקעּפ סיורג ַא ךיא גָארט לָאמנייא

 ,טשינ ךימ ןעמ טזָאל ,רַאקילַארט ַא ףיוא ןײגפױרַא לקעּפ ןטימ ליוו ךיא .רימ

 ,"סיורג וצ זיא סע; .לקעּפ םעד ןָא זיולב רעבָא ,ןזַאלפױרַא ךימ ליוװ ןעמ

 ,רימ ןעמ טגָאז

 ןייק .רעבירַא ךימ טגעוו לקעּפ סָאד .ךיז עשטומ ןוא קעּפ ןטימ ךיא ייג

 -קעּפ גָארט ךיֹא סָאװ ,ןכָאװ עלַא יד ןיא .טשינ ךיא ןיב רעגערט-לקעּפ רעטוג

 ךיא גָארט טָא .ןגָארט וצ יװ טנרעלגסיוא טשינ ץלַא רָאנ ךיז ךיא בָאה ,ךעל

 -רעד ןעלסקַא יד .לסקַא ןטייווצ ןפיוא טָא ןוא ,לסקַא ןייא ףיוא לקעּפ סָאד

 .ךעלקעּפ ןייק ןגָארט טשינ רעמ ןליוװ ייז .קיירטש ַא גנולצולּפ רימ ןרעלקי

 ךָאנ טרפב ןוא ,ךעלקעּפ ןגָארט וצ טניוװעג טשינ ןענעז ייז זַא ,רימ ןגָאז ייז

 .קַאּפ ןסיורג ַאזַא

 יז .לענש ױזַא ייברַאפ ןעייג ןשטנעמ ךס ַא יװ קוק ,ןייטש ךיא ביילב

 טימ רעקיצנייא רעד ןיב ךיא .ךעלקעּפ ןייק טשינ ןגָארט ייז ;לענש ןייג ןנעק

 רעייגייברַאפ יד ןופ רענייק סָאװ ,ךיז טסיירט ךיא ןוא .לקעּפ רעווש ַאזַא

 ךיז ּפעלש ךיא יװ ןעזעג טלָאװ ,ךימ ןעק סָאװ רעצעמע ןעוו .טשינ ךימ ןעק
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 עשינ רעמ ןיוש ךיז ןוא ןלַאפעגקעװַא השוב ןופ ךיא טלָאװ ,לקעּפ םעד טימ
 -וצ םעד ןיא ןעזעג ךימ טלָאװ ,ְךיא טכַארט ,עטַאט ןיימ ןעוו ,ןביוהעגפיוא
 רומ ןעמַאמ ןיימ סע טלָאװ רע .ןטלַאהעגסיױא טשינ סָאד רע טלָאװ ,דנַאטש
 טנעקעג טשינ ךיז טלָאװ רע .ןטילעג קרַאטש טלָאװ רע ,ןלייצרעד וצ טַאהעג
 .עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןזָאלעג ךימ טָאה רע סָאװרַאפ ןייז לחומ

 תרשמ ַא טייהרעניילק ןעוועג זיא עטַאט ןיימ ךיוא זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא
 ןעמ .ןטילעג קרַאטש טרָאד ןוא ,קסלָאדָאּפץענעמַאק ןיא ,דמערפ רעד ןיא
 .לרעכעב ןרעבליז ַא טעבנגעגוצ טָאה רע זַא ,ןעוועג דשוח לָאמַא םיא טָאה
 -רַאפ טשינ לָאמנייק סָאד טָאה רע זַא ,טרעגרעעג קרַאטש ױזַא םיא טָאה סָאד
 גנַאל ךיוא לקעּפ ערעווש סָאד לעװ ךיא .טלייצרעד סָאד לָאמעלַא ןוא ןסעג
 .טכַארטעג ךיא בָאה ,ןעקנעדעג

 טציא לעװ ךיא ,ןייג ןיימ גנַאלצ רימ טרעיודעג סע זַא ,ךיז ּפַאכ ךיא
 רע טעװ לָאמ סָאד ןוא ,עיצרָאּפ עתמא יד ןּפַאכ ןיוש "ןַאמרָאפ; םעד ןופ
 .עכַאּפערעשט ַא יװ עקַאט ךָאד ךירק ךיא .טכערעג ןייז ןיוש

 בשיימ ךיז זיא ,ןייג ןָא גנַאפ ןוא ךיוב ןיימ ףיוא לקעּפ סָאד ךיא םענ
 ןגעק ?ןבעקס, טשינ ליוו רע .קײרטשעיטַאּפמיס ַא טרעלקרעד ןוא ךיוב ןיימ
 ןייטש ךיא ביילב .ןגָארט טשינ לי ןוא ןייא ךיז טעשטרָאק רע .ןעלסקַא יד
 ;"טַאלבעגַאט, ,"סטרעװרָאפ, :ןעיירש גנולצולּפ ךיא רעה .רעטלפייווצרַאפ ַא
 טימ ."סטרעװרָאפ, ןפיוא זנורב ןיב ךיא שטָאכ "סטרעוװרָאפ, ַא ךיא ףיוק
 -שג טשינ יז טָאה ןעמ ןוא עציקס ַא טקישעג םיא ךיא בָאה קירוצ םישדח
 .טרעפטנעעג טשינ וליפַא רימ ןוא טקורד

 -גײרַא טשינ ליוו ךיא .ענעשעק ןיא ןײרַא "סטרעוװרָאפ, םעד גייל ךיא
 טָאטשנָא טקורדעג זיא עציקס ַא סשרעדנַא ןצעמע יװ ןעז ןוא םיא ןיא ןקוק
 .ןרעגרע טשינ ךיז ליוו ךיא .רעניימ

 ,דימ רעדיוו רעװ ךיא .ןסַאג עכעלטע לקעּפ ןטימ קעװַא ךיז ּפעלש ךיא
 --- גנוטייצ ןיא קוק ַא ּפַאכ ןוא עלייוו ַא ןייטש ךיא ביילב

 טקורדעג זיא עציקס ןיימ

 -עג זיא עציקס עביל ןיימ ,עציקס ןיימ .ןגיוא עניימ טשינ ביילג ךיא
 ןיוש לָאמנייא טשינ עציקס יד בָאה ךיא !?םולח ַא סָאד זיא רשפא ןוא .טקורד
 ןיימ עז ךיא ןוא ריא ףיוא לָאמ רָאּפ ַא קוק ךיא .םולח ןיא טקורדעג ןעזעג
 ךיב סָאד זַא רעכיז ןייז וצ ,ןעמָאנ ןיימ ףיוא לָאמ עכעלטע קוק ךיא .ןעמָאנ
 בָאה ךיא .(סעט) "תיט; ַא ןעמָאנ ןיימ ןיא טלעפ סע זַא עז ךיא ןוא ,ךיא
 ןייא טימ דלעפסעטָאג ןבָאה ייז ןוא ,ןתיט ייווצ טימ דלעפסעטטָאג ןבירשעג
 ."תיט, יד ריקפמ דלַאב ןיב ךיא רעבָא ,לסיבַא ךימ סע טסירדרַאפ .?תיט;

224 
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 רעטייוו קוק ךיא .ָאד זיא ןעמָאנ ןיימ יבַא ,רעקיניײװ *תיט, ַא טימ ןייז לָאז

 -עג ךיוא זיא עציקס רעד ןופ ןעמָאנ רעד זַא ,עז ךיא ןוא עציקס רעד ףיוא

 ָאד :!"סעציײלּפ ןופ ץכערק רעד, ןסייהעג עציקס יד טָאה רימ ייב .טרעדנע

 ַא ןעוועג זיא ןעמָאנ ןיימ זַא ,ביולג ךיא ,"סרעגערט יד, עציקס יד טסייה

 ךיא ןיב .ןלַאפרַאפ ןיוש ךָאד זיא סע ?ןָאט ךיא ןעק סָאװ רעבָא .רערעסעב

 עציקס יד רעביא ןעייל ךיא .ןעמָאנ םעד ןרעדנע רַאפ לחומ רָאטקַאדער םעד

 יד, טייטש ָאד ,"לדיימ סָאד, ןבירשעג בָאה ךיא .ןעגנורעדנע ךָאנ ןַארַאפ ---

 טָאה ןעמ ."לבייוו יד, טייטש ָאד ,"לבייוו סָאד , ןבירשעג בָאה ךיא ;"לדיימ

 דלַאב רעבָא .ייוו ןיוש טוט סָאד .קַאװטיל ַא רַאפ ,סע טסייה ,טכַאמעג ךימ

 יבַא ,קַאװטיל ַא ןרעוו וצ טיירג ןיב ךיא ,סעכ רעד רעבירַא רימ ייב טייג

 .ןציקס עניימ ןקורד לָאז ןעמ

 -רעווש יד טשינ רעמ ליפ ךיא ;טירט עטסעפ טימ ןענַאּפש ןָא בייה ךיא

 ;ןבעגעגרעטנוא ךיז ןבָאה ךיוב ןיימ ןוא סעצײלּפ עניימ ;לקעּפ םעד ןופ טייק

 ןיב ךיא .טלמוטעצ ייז טָאה עציקס יד .ץכערק ַא קידנבעג-טשינ ,ןגָארט יז

 ,רעלעטשטפירש ַא ,רעביירש ַא ןיב ךיא .רעבלעז רעד רעמ טשינ טציא ךָאד

 רעד סָאװ ארומ טשינ ןיוש ךיא בָאה טציא ןוא .ץרא-ךרד רימ רַאּפ ייז ןבָאה

 !?ךיא ןיב רע ןוא רֹע זיא רעוװ ,ןעלדיז ךימ טעװ ןַאמרָאפ

 סָאד ףרָאוו ַא ביג ךיא .ּפַאש ןיא ןיוש ךיא ןיב טָא ןוא ,לענש ייג ךיא

 יז ,ָאי .עציקס יד בָאה ךיא יצ .ענעשעק רעד ייב ּפַאט ַא ךיז ביג ןוא לקעּפ

 .ָאד זיא

 ,לקעּפ סָאד ןָאטעג ףרָאװ ַא בָאה ךיא יװ ןעזעג טָאה ןַאמרָאפ רעד ןעוו

 ןכַארּפש ייווצ ףיוא ןעלדיז ןביוהעגנָא ךימ רע טָאה

 .טכַאלעצ ךיז בָאה ךיא

 :ןעגנורּפשעגפיוא זיא ןַאמרָאפ רעד

 ּוד ,קילגמוא וד , -- .ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ??רָאג טכַאל רע;

 ."עכַאּפערעשט וד ,עקילַאק

 -ָארג ַא טנעז ריא; --- ןעירשעגסיוא ךיא בָאה --- ?!ךייא ןופ ךַאל ךיא;

 ."קסיּפ םענדוקסַאּפ ַא טימ גנוי רעב

 עטשרע סָאד ןבָאה ייז .ןרעיוא יד טלעטשעגפיוא ןבָאה רעטעברַא עלַא

 "רַאפ ןרָאװעג ןענעז ייז .דנַאטשרעדיװ ַא סױרַא לעטש ךיא יװ טרעהעג לָאמ

 .ןעלקיווסיוא ךיז טעוװ ָאד סָאװ ,םעד ןיא טריסערעטניא

 "וה ַא טימ רעפטנע ןיימ ןופ ןרָאװעג טפעלּפעג יוװ זיא ןַאמרָאפ רעד

 "עג ןוא ןקָארשרעד יװ ךיז רע טָאה טונימ רטעשרע רעד ןיא .עמיטש רעכ

 .ןעלדיז וצ ךימ תוחוכ טלמַאז

 :טגָאזעג ןוא *סטרעװרָאפ , םעד ןָאטעג זייוו ַא בָאה ךיא
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 "!רעביירש ַא ןיב ךיא !עניימ !עציקס ןיימ זיא סָאד טָא;

 רעד טָאה --- ?!רענגיל ַא ןוא עכַאּפערעשט ַא :רענגיל ַא ךיוא זיא רע;
 ,ןעירשעגסיוא ןַאמרָאפ

 ןייק רעמ ןיוש לע ךיא !יַאבדוג, .ןפורעגסיוא ךיא בָאה ,"!יַאבדוג;

 "!ןעלדיז ןזָאל טשינ רעמ ךיז ןוא ןגָארט טשינ ךעלקעּפ

 טליפעג ךיז ןוא קעװַא ןיב ןוא ריט רעד טימ ץעז ַא ןבעגעג בָאה ךיא

 טשינ רעבָא ,ןעלדיז ךיז ןזָאלעג ךיא בָאה ךימ .גנולדנַאה ןיימ ףיוא ץלָאטש

 !ץרא-ךרד ןבָאה ייז ןלָאז רעביירש םעד רַאפ .רעביירש םעד
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 עציקס ןיימ ןופ תחנ ןייק טשינ בָאה ךיא

 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,עציקס ןיימ ןופ תחנ ןייק טשינ בָאה ךיא

 ."סטרעוורָאפ ,
 ןימ ןעז וצ טבעלרעד בָאה ךיא זיב םישדח ףניפ טרעיודעג טָאה סע

 יז זיא גנולצולּפ ןוא ,טנײװַאב טַאהעג ןיוש יז בָאה ךיא .טקורדעג עציקס

 יד רעבָא .סיורג רעייז ןעוועג זיא דיירפ ןיימ .םיתמה-תיחת ןענַאטשעגפיוא

 .גנַאל ןטלַאהעגנָא טשינ טָאה החמש

 ןייז ןענרעל וצ ךיז עלעטש ןיימ ןזָאלרַאפ עציקס ןיימ בילוצ בָאה ךיא

 ןַאמרָאפ ןופ ןקידײלַאב ןזָאל ךיז רעמ טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ,רעטַאק ַא

 ַא ןעוועג ןיב ךיא זַא .ךעלקעּפ ןגָארט וצ טסַאּפעג טשינ רעמ רימ טָאה סע

 טשינ רעבָא ,סיפ יד טימ ןטערט טזָאלעג ךיז ךיא בָאה ,שטנעמ רעטסָארּפ

 .רעביירש סלַא

 עציקס ןיימ טימ ןעמוקעג םייהַא ןיב ןוא ּפַאׂש ןופ קעװַא ןיב ךיא ןעוו

 "עג בָאה ךיא רעבָא ,דובכ לסיב ַא ףיוא טכירעג ךיז ךיא בָאה ,ענעשעק ןיא

 .עמַאנפיוא עטלַאק ַא ןגָארק

 רעירפ ןעמוקעג םיײהַא ןיב ךיא זַא ,טקרעמַאב טָאה עמומ ןיימ ןעוו

 סָאװ; :טגערפעג יז טָאה ,גנומיטש רעכעליירפ ַא ןיא ןיב ןוא ךעלנייוועג יו

 זַא ,ןעשעג ןענעז ןכַאז עסיורג זַא ,טרעפטנעעג ריא ךיא בָאה ??ןעשעג זיִא

 טשינ ןיוש גָארט ךיא זַא ,רעטַאק ַא ןייז וצ רעמ טשינ ןיוש ךיז ןרעל ךיא

 .רעביירש ַא ןרָאװעג ןיב ךיא זַא ,ךעלקעּפ ןייק רעמ
 "?וטסביירש סָאװ, ,טגערפעגרעביא יז טָאה ,"?רעביירש 2

 סָאד ,עמומ ,טעז ריא; :טגָאזעג ןוא עציקס ןיימ ןזיוועג ריא בָאה ךיֹא

 ,"ןבירשעג ךיא בָאה
 יז .טשינ יז ןעק ןענעייל .עציקס יד טּפַאטעגנָא ןוא טכַארטַאב טָאה יז

 .ןענעייל טשינ יז ןעק תודוקנ ןָא .ןענעװַאד זיולב ןעק

 .טגערפעג יז טָאה -- ??םעד רַאפ וטסגירק ליפיוו,

 עקידלַאװעג ַא זיא ,טקורדעג זיא'ס סָאװ סָאד .טלעג יװ רעמ זיא סָאד,

 ."רעביירׂש ַא רעװ ךיא זַא ,טניימ'ס ,, ,ריא ךיא גָאז ,"ךַאז

 ןעמ ביוא, .יז טגָאז ,"ןמוזמ ,סייוו ףיוא ץרַאוװש ןעז וצ ביל בָאה ךיא,

 י"טרעוו טשינ רָאג סָאד זיא ,טלעג ןייק טשינ ךַאז ַא רַאפ טגירק

 סָאװ ןייטשרַאפ לָאז יז זַא ,ןגָאז וצ ריא סָאװ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא

 בָאה .ןרָאי טמולחעג םעד ןגעוו בָאה ךיא זַא ,רעביירש ַא ןייז וצ טניימ סע

 ,ןגיוושעג ךיא
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 ,טניימעג ךיא בָאה ,לארשי רעטעפ ןיימ ןעמוקעג םײהַא ךָאנרעד זיא

 בָאה .ןייטשרַאפ רעסעב ןיוש טעװ ,ענעדִיי ןייק טשינ ,ליבסנַאמ ַא ,רע זַא

 טלכיימשעג ןוא טנעיילעגרעביא רע טָאה ,עציקס יד ןזיוועג דלַאב םיא ךיא

 ךיא יו ױזַא זיא רעגערט רעד לאוש .קיטכיר ץלַא זיא סע; :טגָאזעג ןוא

 רעגערט רעד ןוא ,עילָאװַאּפ טדער ,לגרָאג ןיא ּפָאנק ַא טָאה רע ,םיא קנעדעג

 ןוא טלעש ,דרָאב עטיור עטיירב ַא .ןעוועג רע זיא ױזַא .קיטנַא ןַא זיא לסָאי

 "ורע זיא סָאד טָא .הכמ ַא ,דנַארב ַא ,עירעלָאכ ַא לָאמ עלַא טיירש

 ,יצניירב עמומ ןיימ טגערפ --- ??ןופרעד ןבָאה רע טעװ עשז סָאװ ָאט,

 וצ ךיז טדנעװ ןוא ,לארשי רעטעפ ןיימ טגָאז ,"דובכ ןבָאה טעװ רע;

 -ייגש ַא ןייז וצ ןיוש ךיד טנרעל ןעמ !?ריד טימ ךיז טרעה סָאװ ןוא, :רימ

 "?רעד

 סע; ,רימ רַאפ טרעפטנעעג עמומ ןיימ טָאה ,"טשינ ןיוש טעברַא רע;

 ."עכַָאלעמלַאב ַא ןייז וצ ןָא טשינ ןיוש םיא טייטש

 וצ טָאה סָאװע ,טקרעמַאב לארׂשי רעטעפ ןיימ טָאה ,"טשינ גוט סָאד;

 ??ןטייווצ ןטימ סנייא ןָאט

 טלַאק טימ ןסָאגעגּפָא ךימ טלָאװ רע יװ ןעוועג ןענעז רעטרעוו ענייז

 ַא ןעוועג ּפַאש ןיא ןיב ךיא זַא ,ןרעלקרעד טוװורּפעג טיא בָאה ךיא .רעסַאוװ

 'עפ ןיימ ,רעביירש ַא יא ,לגנַיי-קיש ַא יא ןייז טשינ ןעק ןעמ זַא ;לגנִיי-קיש

 סָאװ ,טגָאזעג סעּפע םיא טָאה ןעמ ןעוו זַא ,עבט א טַאהעג טָאה לארשי רעט

 .טשינ טרעה רע יו טכַאמעג ךיז רע טָאה ,טשינ םיא טלעפעג'ס

 ,טגאזעג טָאה רע .סיוויעד רעטעפ ןיימ ןעמוקעג זיא טנוװָא ןיא רעטעּפש

 -עג זיא רע) עציקס ןיימ טנעיילעג טָאה רע ,רימ בילוצ ןעמוקעג זיא רע זַא

 .(?סטרעװרָאפ, ןופ רענעייל רעקידנעטש  ַא ןעוו

 ,טנָאזעג רע טָאה ,"טכעלש טשינ זיא עציקס ןייד,

 סייה טימ ןסָאגעגּפָא ךימ טלָאװ רע יוװ ןעוועג ןענעז רעטרעוו ענייז

 סָאד זיא טוג זַא ,ךָאד סע טניימ ,"טכעלש טשינ; :טגָאזעג טָאה רע .רעסַאװ

 ,רעביירש ןגנוי ַא ןעמ טקיטומרעד ױזַא זיא .קיסעמלטימ זיא'ס זַא ,טשינ

 ?עציקס עטשרע ןייז טקורדעגּפָא טָאה רעכלעוו

 ןבעגעגפיוא בָאה ךיא זַא ,טלייצרעד דלַאב םיא טָאה יצניירב עמומ ןיימ

 ךיא זַא ,טניימעג טָאה סָאד ."אלימ; :ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה .בַאשזד ןיימ:

 ,טלדנַאהעג טוג יױזַא טשינ בָאה

 טפַאשנַאמסדנַאל ןיימ ןיא

 טָאה ,ןעזעג בָאה ךיא ןעמעוװ ,רעדעי ןוא געט רָאּפ ַא קעװַא ןענעז סע

 טלָאװ טשינרָאג יװ ױזַא .עציקס ַא ןבירשעגנָא בָאה ךיא יצ טסוװעג טשינ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -עגקעװַא לארשי רעטעפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ ךיא ןיב .טלעוו רעד ףיוא ןעשעג

 ךיא בָאה ,טרָאד .ןיירַאפ ןטפַאשנַאמסדנַאל ןיימ ןוֿפ גניטימ ַא וצ ןעגנַאג

 .השעמ ןיימ טנעיילעג ןבָאה סָאװ ,עכעלטע ןעניפעג ןיוש ךיז ןלעוו ,טכַארטעג
 אמתסמ סָאד טעװ טנעדיזערּפ רעד ןוא ןטייווצ םעד רענייא ןלייצרעד ןלעוו ייז

 ךייא דובכ ןסיורג םעד בָאה ךיא, :ןגָאז טעװ רע .ןעמעלַא רַאפ ןכַאמטנַאקַאב

 "!רעלעטשטפירש ַא זיא סָאװ ,ןַאמסדנַאל רעזדנוא ןלעטשוצרָאפ

 ַא ןייגכרוד טפרַאדעג ךיא בָאה ,גניטימ םוצ ןעמוקעגנײרַא ןיב ךיא ןעוו

 ןיימ .ןזָאלנײרַא טלָאװעג טשינ ךימ טָאה ןעמ .(*עכַאוװ-רעניא יד;) ךַאוװ

 ,רימ רַאפ ןריטנַארַאג טפרַאדעג טָאה לארׂשי רעטעפ

 ןיא ץעז ַא ןבעגעג ךיז :"ןכייצ סניירַאפ,; םעד ןבעגעג טָאה רעטעפ ןיימ

 ךיא ,ּפָאק ןטימ לסיירט ַא ןוא ץרַאה ןיא רעגניפ ייווצ טימ ּפַאלק ַא ,ןרעטש

 -סיוא רימ טָאה סע .ןָאטעג סָאד ןבָאה טײלסדנַאל רָאּפ ַא ךָאנ יו ןעזעג בָאה

 ,שירַאנ רעייז רימ ייב סיוא טנייה ךָאנ טעז סָאד .דליוו רעייז ןעזעג

 ּפַאלק 'ירד ןבעגעג טָאה טנעדיזערּפ רעד .טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא

 טנעיילעג טָאה רַאטערקעס רעד .טלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה עלַא .רעמַאה ןטימ

 -עג טָאה רע סָאװ טרָאװ ַא ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רענייק .לָאקָאטָארּפ םעד

 ףוס םייב "חבשל ונילע? ןגָאז ןדִיי יװ לענש ױזַא טנעיילעג טָאה רע .טגָאז

 דיז טלייא רע סָאװרַאפ .ןסע ןייג וצ םײהַא ךיז ןלייא ייז ןעוו ,ןענעוװַאד ןופ

 ףיוא טגָאזעג ןַאד טָאה טנעדיזערּפ רעד .ןענַאטשרַאפ טשינ ךיא בָאה ,ױזַא

 עלַא --- ?!ןעטרַאװטנַאעב *!ַאי; ןעלָאז ,ריפַאד ןענייז עכלעוו ,עלַא; :שטייד

 "!ַאי/ :שטייד ףיוא טרעפטנעעג ןבָאה

 ,(םלוע תיב) ירעטעמעס עיינ ַא ןפיוק ןגעוו טריטוקסיד ךָאנרעד טָאה ןעמ

 שטייד טדערעג ,טרָאװ סָאד טַאהעג םעד ןגעוו ןבָאה רעדילגטימ עלַא טעמכ

 .ירעטעמעס יד ןפיוק לָאז ןעמ זַא ,רעטרעוו עבלעז יד טגָאזעג ןוא

 רעטשרע רעד ןפורעגסיוא טָאה ,"רעטסעווש ןוא רעדירב ,טנעדיזערּפ;

 רעמ ןייז לָאז סע דנוא ןעפוַאק ןעבַארג ןעד לָאז ןַאמ זַא ,עגָאז ךיא, ,רענדער

 רעדורב ןעדעי ןעסומ רימ ,ןעלָאװ ןברַאטש עכלעוו ,רעדירב עליפ ריפ ץַאלּפ

 ."ןעגרָאזעב ןעבַארג םענייא טימ עילימַאפ רענייז טמַאז

 .שטייד ףיוא ךיוא ןוא עבלעז סָאד טגָאזעג ןבָאה רענדער ערעדנַא יד

 טָאה רענייק .רימ טימ טדערעג טײלסדנַאל ךס ַא ןבָאה גניטימ ןכָאנ

 טדער סָאװ ,רעקניניילק ַא ,רענייא זיולב .עציקס ןיימ ןגעוו טסּוװעג טשינ

 רימ טָאה רע .ןעגנוטייצ טנעייל רע .ליכשמ ַא רַאפ םיא טלַאה'מ ןוא לענש

 -ַאנ טימ ּפֶא ךיז וטסיג סָאװ וצ ,השעמ ןייד טנעיילעג בָאה ךיא ,, :טגָאזעג

 "!סענויב ןייק טשינ סָאד זיא עקירעמַא ןיא ?ןטייקשיר

 "עג טשינ ךיא בָאה עציקס עיינ ןייק .ןכָאװ עכעלטע קעװַא ןענעז ױזַא
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 ד לע פ ס ע טָאג אנ ח

 ךיז ץעז'כ רעדייא ,גנוקיטומרעד לסיב ַא ןגירק טלָאװעג בָאה ךיא .,ןבירש
 טסּוװעג טשינ רָאג רע טָאה ,ןפָארטעג בָאה ךיא ןעמעוו רעבָא ,ןביירש קעװַא
 .ןביירש ןיימ ןגעוו

 טעוו ,לטעטש ןיימ ןיא ,טרָאד סָאװ ןעוועג זיא טסיירט עקיצנייא ןיימ
 -רָאפ, ןרעמונ רָאּפ ַא ןטַאט ןיימ טקישעג םָאה ךיא .םעד ןגעוו ןכָאק ךיז
 .ןענעייל ןיוש סָאד ןלעװ עלַא .טקורדעג ןעוועג זיא עציקס ןיימ ּוװ ,?סטרעוו
 .טסָאּפ רעד ייב ,ליש ןיא ,שרדמה:-תיב ןיא ןריטוקסיד םעד ןגעװו טעװ ןעמ
 טשינ לעװ ךיא זַא ,ייברעד ןייז טשינ לעװ ךיא זַא ,סױרַא טמוק סָאװ רעבָא
 ?רימ ןגעוו טגָאז ןעמ סָאװ םעד ןופ טרָאװ ַא ןרעה

 עיצקַאדער רעד ןופ ווירב ַא ןעמוקנָא טעװ סע זַא ,טפָאהעג בָאה ךיא

 ,ווירב ַאזַא ןגָארקעג טלָאװ ךיא ןעוו .ןציקס ךָאנ רימ ייב ןטעב טעװ ןעמ ןוא
 טצעזעגקעװַא ךיז ןוא רעטָאק םעד יװ טרעהעג ןעמעלַא ןיוש ךיא טלָאװ

 .ןעמוקעג טשינ זיא ווירב ַאזַא רעבָא .ןביירש

 ""סטרעוװרָאפ, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא

 לעװו ךיא ."סטרעװרָאפ , ןופ עיצקַאדער ןיא ןייג וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיֹא
 לז ,ןיב ךיא רעוװ ןסיוו רעכיז ןלעוװ ייז ,רעביירש יד רַאפ ןלעטשרָאפ ךיז
 א ןקיטומרעד ןלעװ ךָאד ןלעװ ייז ,עציקס ןיימ טנעיילעג רעכיז ךָאד ןבָאה
 ךיא לעװ ךָאנרעד .רעטרעוו עטוג רָאּפ ַא ןגָאז רימ ןלעװ ייז ,רעביירׂש ןגנוי
 ליוו רע ,רימ טימ ןעיירפרעד ךיז טעװ רע .ךעלנעזרעּפ רָאטקַאדער םעד ןעז
 ,רעטעברַאטימ םעיינ ַא םענייז טימ ןענעקַאב ךָאד ךיז

 -עגנָא רימ טָאה ,עיצקַאדער רעד ןופ ריט רעד וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא

 זיא סָאד .עיצקַאדער ַא ,טייקיניילק ַא .ץרַאה סָאד ןּפַאלק וצ קרַאטש ןביוה
 שטסקיטכיװ יד טגָאזעגסױרַא ךָאד ןרעוו ָאד .םישדק-ישדק רעד יװ ױזַא ךָאד
 ,רענעיל עלַא רַאפ הרות יד סױרַא ךָאד טייג ןענַאד ןופ .ןעגנוניימ

 ךיימ ןעמונעגנעמַאזוצ ךיא בָאה ךָאנרעד ןוא ,לסיב ַא טרַאװעג בָאה ךיא

 ,ריט יד ןפע ןַא ןָאטעג ןוא טומ ןצנַאג

 .סרעדעפ טימ ןשיטביירש ייב ןציז רעביירש יד יװ ןעזרעד בָאה ךיא

 .ךוב ַא טנעיילעג ןוא ןסעזעג זיא רענייא ,ןטכַארט רָאנ ,טשינ ןביירש

 -יירש ןרעטש ןעמ ןעק יװ .םענייק וצ ןייגוצוצ טגַאװעג טשינ בָאה ךיא

 טקוקעג ,ןענַאטשעג ױזַא ךיא ןיב ?ןטכַארט רעדָא ,ןביירש ייז ןעוו ,רעב
 ,ייז ףיוא

 לַאמ רערעטלע ןַא ,ךוב ַא טנעיילעג טָאה סָאװ רעביירׂש יד ןופ רענייא

 ןעמונעגקעװַא טָאה ,ןגיוא יד רעביא ןעמערב עסיורג ןוא ןלירב עסיורג טימ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 סָאװא :טדער רענייא יו טקוקעגנָא ךימ ןוא טקרעמַאב ךימ ,ךוב ןופ ּפָאק ןייז

 "?וטסליוו

 ."רעד ןוא רעד ןיב ךיא ,טקידלושטנא; :טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 טסייוו רע זַא ןעזעגסיוא טָאה סע .טרעדנּוװרַאפ טקוקעגנָא ךימ טָאה רע

 :טרעהעג טשינ ןעמָאנ ןיימ לָאמניײק טָאה רע זַא ,ןיב ךיא רעוו טשינ

 עציקס רעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 טָאה סָאװ ,ןגוא רָאּפ ַא טלעטשעגנָא רימ ףיוא טָאה רע ."סרעגערט יד;

 -לוש ךיא ןיב עשז סָאװ ,עציקס ַא ןבירשעגנָא טסָאה וד זַא ןוא; :טניימעג

 "?קיד

 יןרעגנִיי ַא ,רעביירש ןטייווצ ַא וצ קעװַא רעטירבעגּפָא ןַא יו ןיב ךיא

 טגָאזעג טשינ ןיוש םיא ךיא בָאה ,ליו ךיא סָאװ טגערפעג ךימ טָאה רע

 ךיא "!רָאטקַאדער םעד ןעז ליוו ךיא, :טקעריד טגָאזעג רָאנ ,ןיב ךיא רע

 ֿפָאק םוצ ןדייר רעסעב לָאז ךיא זַא ,ןסָאלשַאב בָאה

 "עג ןוא ךעלטניירפ רָאג טדערעג רימ וצ טָאה רעביירש רערעגנִיי רעד

 טימ ןדייר רעִירפ ריא טזומ ,רָאטקַאדער םעד ןעז טליוו ריא ביוא, :טגָאז

 זיא רעכלעװ ,רַאטערקעס ןפיוא ןזיװעגנָא רימ טָאה רע .*רַאטערקעס ןייז

 ןטּפירקסונַאמ טנעיילעג ןוא שיטביירש ַא ייב ןסעזעג

 -עג םיא בָאה ךיא .טלעטשעגרָאפ ךיז ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 .ןעמָאנ ןיימ טגָאז

 +י"סרעגערט יד; עציקס יד ןבירשעגנָא טָאה סָאװ ,ריא טנעז סָאד ,ָא;

 .טגָאזעג רע טָאה -- ?!טציז,

 .טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא

 ,טגערפעג רע טָאה -- ?!?דנַאל ןיא ריא טנעז גנַאל יו;

 .טגָאזעג ךיא בָאה ,"םישדח טכַא;

 רע טָאה ,"רענירג ַא טנעז ריא זַא ,ןביירש רעייא ןיא ןעז ןעק ןעמ,

 :ירַאבקורד ןכַאמ וצ יז עציקס רעיא ןטכיררַאפ טפרַאדעג בָאה ךיא; .טגָאזעג

 ןעמָאנ ַא הׂשעמ רעייא ריא טָאה טנייה ןוא ,שינַאיצילַאג זיא ךַארּפׂש רעייא

 סעציײלּפ זַא ,טרעהעג ןיוש ןעמ טָאה ,"סעצײלּפ ןופ ץכערק רעד? :ןבעגעג

 *?ןצכערק ןלָאז

 "עג טשינ רעמ ןיוש בָאה ךיא רעבָא ,רעטרעוװ ךָאנ טגָאזעג טָאה רע

 -פיוא ךיז בָאה ךיא .ןגיוא יד רַאפ ןעלדניווש ןביוהעגנָא רימ טָאה סע .טרעה

 ןסָאלשַאב ןַאד בָאה ךיא .עיצקַאדער רעד ןופ סױרַא לענש ןיב ןוא ןביוהעג

 .עיצקַאדער ןייק ןיא ןייג וצ טשינ רעמ
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 ד לע פ ס עטָאג אנח

 םייהַא קנעב ךיא
 קרַאטש זיא עטַאט ןיימ .ןרעטלע עניימ ןופ ווירב ַא ןגָארקעג בָאה ךיא

 ."סטרעװרָאפ, ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,עציקס ןיימ ןופ טרעטסײגַאב
 עמַאמ ןיימ .עקירעמַא ןיא רעביירש רעסיורג ַא רעװ ךיא זַא ,ןופרעד טעז רע
 ךיא זַא ,ךימ טנָאמרעד ןוא ךעלביל רימ טסירג ,רעטרעוװ רָאּפ ַא וצ טביירש
 ,ןיליפת ןגייל וצ ןסעגרַאפ טשינ לָאז

 -לעמ עכלעוו ,לזייר ,רעטבילעג ןיימ ןופ ווירב ַא ןגָארקעג ךיוא בָאה ךיא
 עקירעמַא ןייק ,ןעמומ ריא טימ ןעמַאזוצ ,ןרָאפ ןיא טלַאה יז זַא ,רימ טעד
 טביירש ,טגָאזעגסױרָאפ טָאה יז .עציקס ןיימ ןופ טרעטסײגַאב זיא יז זַא ןוא
 האובנ ריא זַא ,ןעמ טעז טציא .,רעביירש רעסיורג ַא ןייז לעװ ךיא זַא ,יז
 ,םיוקמ טרעוו

 ךָאנ שינעקנעב ַא ןעמונעגמורַא ךימ טָאה ,ווירב עלַא יד קידנענעייל
 -יבַא ןייק טשינ ךיא ןיב טרָאד .טנעקרענא ךיא ןיב טרָאד .םייה רעטלַא ןיימ
 -עשזדנָאלברַאפ ַא יו םורַא ךיז ךיא יירד ָאד .טשינרָאג ַא ךיא ןיב ָאד .רעוו
 רימ ןגָאז ,ךימ ןענעק סָאװ ,יד ןוא !ךימ טסייוו רעװ !ךימ ןעק רעװ .רעט
 ,טלעק ַא רימ םורַא טזָאלב סע .טרָאװ םערַאװ ןייא ןייק טשינ

 טָאה רע .סיוא ךימ טלַאה רע .רימ וצ טוג זיא סיוויעד רעטעפ ןיימ
 ןָאטעג בָאה ךיא ןעוו ןליּפַא ,טרָאװ םורק ןייק טגָאזעג טשינ רימ לָאמנייק
 טשינ ךיז לָאז ךיא זַא ,רימ טגָאז רע .ןלעפעג טשינ םיא ןענעז סָאװ ,ןכַאז
 ןגָאלשרעד סעּפע וצ ךיז לעװ ךיא זיב ןטלַאהסױא ךימ טעװ רע ,ןגרָאז
 ןכיילגרַאפ םיא ךיא ןעק .קינײװ טדער רע ,טלַאק ,ליטש סָאד טגָאז רע רעבָא
 ,רענעלּפ עניימ עלַא ןופ טרעטסײגַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןטַאט ןיימ וצ
 ,ןײרַא ליומ ןיא רימ טקוקעג ןוא סעיזַאטנַאפ עניימ עלַא ןיא טביילגעג טָאה
 ?טדערעג בָאה ךיא ןעוו

 ,קיטילָאּפ ןגעוו רימ וצ טדער ,רימ וצ טוג ךיוא זיא לארׂשי רעטעפ ןיימ
 לייוו ,קיטילַאּפ ייטשרַאפ ךיא זַא ,טלַאה רע .קיטילָאּפ ןגעוו ןדייר וצ ביל טָאה
 דייר ךיא ןעוו .טייצ ןייק טשינ םעד רַאפ טָאה רע .גָאט ןצנַאג ַא ןעייל ךיא
 טלַאה רע .טנַאה רעד טימ קעװַא סע רע טכַאמ ,ןביירש ןגעוו םיא וצ רעבָא
 !ןטַאט ןיימ וצ ןכיילגרַאפ םיא ךיא ןעק ,ונ .םעד ןופ טשינ

 סעיצרָאּפ עסיורג רימ טיג יז .רימ וצ טוג ךיוא זיא יצניירב עמומ ןיימ = |
 ןסע םענופ סעּפע רעביא זָאל ךיא ןעװו רימ ףיױא ךיז טרעזייב ןוא זײּפש
 ,ןסע ןפרַאוװוצסױרַא הריבע עסיורג ַא זיא'ס זַא ,טיירש יז .רימ טיג יז סָאװ
 ןוא ייג ךיא ּוװ ןסיוו ליוו יז .ןטפעשעג עניימ עלַא ןיא רעבָא ךיז טשימ יז
 טָאה עכלעוו ,ןעמַאמ ןיימ וצ ןכיילגרַאפ יז ךיא ןעק .דייר ךיא ןעמעוו טימ
 -רעד ןיילַא ריא בָאה ךיא ןדייס ,וט ךיא סָאװ טגערפעג טשינ לָאמנייק ךימ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 לָאז ךיא זַא ,רימ ףיוא גיוא ןַא ןטלַאהעג זיולב טָאה עמַאמ ןיימ ?טלייצ

 ַא לָאמ ייווצ ןיליפת ןגייל וצ טיירג טציא ןיב ךיא .גָאט ןדעי ןיליפת ןגייל

 ,לקעז-ןיליפת םנעטעמַאס םעד ןיא ןיליפת יד .רימ ןבעל ןייז לָאז יז יבַא גָאט

 לָאמַא יז טמוק רעמָאט ,ןטלַאהַאב טוג ךיא בָאה ,ןבעגעגטימ רימ טָאה יז סָאװ

 יייטיהעגּפָא טוג סָאד בָאה ךיא זַא ,ןזייוו ריא ךיא לעװ ,עקירעמַא ןייק

 יז טשינ ליװ ךיא .טשינ ךיז ךיא ףערט עניימ םיבורק ערעדנַא יד טימ

 טימ לזייר טנייה ןוא ,ןידרַאפ ךיא ליפיוו ןוא וט ךיא סָאװ ןגערפ ךימ ןלָאז

 "דיימ עגיה יד ?ריא וצ ןכיילגרַאפ ךעלדיימ עגיה יד ךיא ןעק .רעטכעלעג ריא

 טימ ןריסערעטניא ךיז ייז ןלָאז סָאװרַאפ ,ןָא טשינ וליפַא ךָאד ךימ ןקוק ךעל

 סָאװ טשינ טסייוו ןוא רעדמערפ ַא יו םורַא ָאד ךיז טיירד סָאװ ,םענירג ַא

 ?ןגרָאמ ןָאט טעװ רע

 ,רעהַא ןעמוק טעװ יז ןעװ ,לזייר וליפַא זַא ןבָאה וצ ארומ ןָא בייה ךיא

 .ןדנ ןייק טשינ ףרַאד ָאד לדיימ ַא .יז זיא ענייש ַא .ערעדנַא ןַא ןרעוו יז טעוו

 -כָאנ ריא ןלעװ ,סרענידרַאפ עסיורג ,םירוחב .ריא ךָאנ ןגָאי ךיז טעװ ןעמ

 :ײז ןשיװצ ןעזסיוא ךיא לעװ יוװ ,ןפיול
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 ןַאמשיילפ לאיווע

 טביירש רעכלעוו ,ןַאמשיילפ לאיזוע זַא ,ריוועג גנולצולּפ רעו ךיא
 ַא בָאה ךיא זַא ,סע טסייה .לטעטש ןיימ ןופ טמוק ,רעדיל עשיטסירָאמוה
 .טסווװעג טשינרָאג םעד ןופ בָאה ךיא ןוא ,רעטכיד ַא ןַאמסדנַאל

 -ץביק; ןלַאנרושז עשיטסירָאמוה יד ןיא רעדיל ענייז טנעיילעג בָאה ךיא
 ףימ ןענעז רעדיל ענייז .ןענישרעד טלָאמעד ןענעז סָאװ ,"סדנוק, ןוא "רעצ
 ַא רעניימ טביירש סָאד זַא ,טסּוװעג טשינ בָאה ךיא רעבָא ,ןלעפעג קרַאטש
 ךופ רעטלע ךס ַא ןעװעג זיא רע .טנעקעג טשינ םיא בָאה ךיא .ןַאמסדנַאל
 .דניק ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו לטעטש ןיימ ןופ ןרָאפעגקעװַא זיא רע ,רימ
 / ןיימ ןופ טמוק רעסַאפרַאפ רעד זַא ,ןרָאװעג ריֹוועג ןיב ךיא יו םעדכָאנ
 / ,ןלעפעג רעמ ךָאנ רעדיל ענייז רימ ןענעז ,לטעטש

 ןיא טציז רע יו טרעדליש רע .?ןישַאמ רעד ייב; ךיל ַא סנייז ךיא ןעייל
 .טנייפ םיא טָאה ,םיא ןגעק זיא לדָאנ יד ןוא ,טּפעטש ,ןישַאמ רעד ייב ּפַאׂש
 ;לדָאנ רעד ייב ךיז טעב רע .רעגניפ ענייז ןיא ןײרַא לָאמ עלַא טכירק יז
 רעבָא ,"רעדיל ןביירש ייז טימ ףרַאד ךיא .רעגניפ עניימ ףיוא תונמחר בָאה;
 ,רעגניפ ענייז ןיא םקונ ךיז זיא יז ןוא רעדיל ןגעק זיא לדָאנ יד

 רעד זַא ,םעד ןופ עז ךיא .קורדנייא ןקרַאטש ַא רימ ףיוא טכַאמ דיל ןייז
 רעגניפ עניימ ךיוא .רימ ןופ לאימולש רערענעלק ןייק טשינ זיא רעסַאפרַאפ
 ןטעברַא טנרעלעג ךיז בָאה ךיא ןעוו לדָאנ רעד ןופ ןרָאװעג טקיטולברַאפ ןענעז
 רעסַאפרַאפ םעד טימ ךעלנעזרעּפ ןענעקַאב וצ ךיז סילשַאב ךיא .ןישַאמ ַא ייב
 ,דיל םעד ןופ

 םיא ייג ךיא .ןַאמסדנַאל ַא םעניימ ןופ סערדַא ןייז סיוא ןיפעג ךיא
 ,גונעג ךיא בָאה טייצ .ןכוזַאב ךיילג

 ןעמעוו ייב ,עטסָאבעלַאב יד .םייה רעד ןיא ןפָארטעג טשינ םיא בָאה ךיא
 -ָאילביב ןיא טציא ךיז טניפעג רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ,טניוװעג טָאה רע
 טציז ,טשינ רע טָאה טעברַא ןייק יו ױזַא .טירטס ןָאטסגניוװיר ףיוא ,קעט
 טציז רע .טביירש ןוא טנעייל רע ןוא קעטָאילביב רעד ןיא גָאט ןצנַאג ַא רע
 ,טונימ ַא קידייל טשינ

 רעטוג ַא זיא רע .רעטקַארַאכ ןייז טביולעג קרַאטש טָאה עטסָאבעלַאב יד
 ,טגַאזעג יז טָאה ,ינעּפ ןטצעל ןייז ןבעגעגקעװַא םענעי טלָאװ רע .שטנעמ
 ףימ טָאה יז .טנער רַאפ קידלוש זיא רע .ןבעג ֹוצ סָאװ טשינ טָאה רע רָאנ
 ,קיטכיזצרוק ןוא דנָאלב ,ןסקַאװעג ןיילק זיא רע ,ןעזסיוא ןייז טלעטשעגרָאפ
 .ןגיובעגנייא דימת טייג רע
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ַא ןעזעג בָאה ךיא ןוא קעטָאילביב ןיא ןעמוקעגנײרַא ןיב ךיא ןעוו

 ןוא טכַארט ,טכַארט ןוא טביירש ,ןגיובעגנייא ,לקניוו ַא ןיא ןציז ןַאמ ןדנָאלב

 -כיד רעד ,ןַאמסדנַאל ןיימ ,רע זיא סָאד זַא ,טסּוװעג דלַאב ךיא בָאה ,טביירש

 .ןישַאמ רעד ייב; דיל םעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד ,רעט

 ךיא .טקרעמַאב טשינ ךימ טָאה רע .םיא וצ טנעָאנ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 ,טביירש רע יוװ טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ןוא ןרעטש טלָאװעג טשינ םיא בָאה

 ,הרוש רעטיײיװצ ַא וצ םַארג ַא ןגעװ טכַארט ןוא הרוש ַא ןָא-טביירש רע

 טָא ןוא .טשינ םיא טלעפעג םַארג רעד .סיוא סע טקעמ ןוא ןָא סע טביירש

 ןעמ יו סייוו ךיא .ןָא לענש םיא רע טביירש ,םַארג רעיינ ַא ןייא םיא טלַאפ

 ,גנֹוי ןעוועג ןיב ךיא ןעוו רעדיל ןבירשעג לָאמַא בָאה ךיא .דיל ַא טביירש

 ןופ טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא ךיא בָאה ,טסוה ַא ןבעגעג רע טָאה גנולצולּפ

 ,םיא וצ ןדייר ןביוהעגנָא ןוא ןטסוה ןייז

 רעטכיד רעד סָאד טנעז ריא -- .טגָאזעג ךיא בָאה --- ,טקידלושטנַא ---

 ?ןַאמשיילפ לאיזוע

 ,טגָאזעג רע טָאה --- .ָאי ---

 ריא סָאװ ,"ןישַאמ רעד ייב, דיל רעייא רַאפ ןעקנַאד ךייא ליוו ךיא --
 ,םיא וצ ךיא גָאז --- דיל רַאברעדנּוװ ַא זיא סע .ןבירשעג טָאה

 טלעפעג ךייא -- רעטרעטסײגַאב ַא ןפורעגסיוא רע טָאה --- ,טציז ---

 ךיא .דיל ַא םעניימ ןגעוו טרָאװ טוג ַא ןרעה וצ טוג זיא סע .טציז .דיל ןיימ

 ןרעה וצ ביל סָאד בָאה

 ;:םיא גָאז ןוא טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא

 ,דלעפסעטָאג זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 רעיא טנעיילעג בָאה ךיא --- סיוא רע טפור --- !דלעּפסעטָאג אנח --

 טשינ ריא טביירש סָאװרַאפ זיא !עציקס ערעייט ַא ,"סרעגערט יד; עציקס

 .ךייא ןופ רעמ ןענעייל וצ טרַאװרעד בָאה ךיא ?ךָאנ

 רימ וצ רעטרעוו עכלעזַא רעה ךיא -- ךיא גָאז -- ?סע טניימ ריא ---

 ןופ ריא טכַאל רׂשפא רעבָא רעה וצ סָאד טוג זיא'ס .לָאמ עטשרע סָאד

 ?רימי

 רעדעי זַא ,טלַאה ךיא -- רע טגָאז -- טשינ םענייק ןופ ךַאל ךיא ---

 רָאט ןעמ ןוא ןדייל וצ ןריובעג זיא ,רוגיפ עשימָאקיגַארט ַא זיא שטנעמ

 .ןכַאל טשינ םיא ןופ

 ,םיא וצ ךיא גָאז --- ,עלַאקס ,טָאטש רעייא ןופ םוק ךיא ---

 ךיא .ןַאמסדנַאל ַא רענייז ןיב ךיא סָאװ טיירפרעד קרַאטש ךיז טָאה רע

 רימ טָאה רע ןוא טעברַא םוש ןייק וצ טשינ גיוט ךיא יו טלייצרעד ךיא בָאה
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 ד לע פ סע טָאג אנח

 ןרָאװעג ןענעז רימ .ךַאז ןייק וצ ןסַאּפוצ טשינ ךיז ןעק רע יו טלייצרעד

 | ,םיטניא

 טגרָאז רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןוא ןפערט לָאמ עלַא ןַאד ךיז ןגעלפ רימ

 רימ רַאפ טוג ןייז לָאז סָאװ ,טעברַא עטכייל ַא סעּפע טכוז רע .רימ רַאפ ךיז

 -רַא וצ רעסעב ןייז זדנוא טעוװ ,טגָאזעג רע טָאה ,ןעמַאזוצ ,םיא רַאפ ןוא
 : .טעברַא רעטכייל ַא ייב ןטעב

 סקוב-טעקַאּפ ייב טעברַא ךיא

 "ייב) סקוב -טעקַאּפ יב טעברַא זדנוא רַאפ ןענופעג רע טָאה ךעלדנע

 | .(ךעלעט
 םעד ןגעוו טליפעג ןוא ןטעברַא ןעגנַאגעג ןעמַאזוצ םיא טימ ןיב ךיא

 ןייז ךָאנ ןעק סָאװ .רעטכיד ַא טימ ןעמַאזוצ ןטעברַא לעװ ךיא .טוג רעיײיז

 זיא סָאװ ,םיא טימ ןעמַאזוצ ןטעברַא וצ זַא ,ליפ ךיא ?רענעש ןוא רעסעב

 .רעווש ןייז טשינ טעברַא ןייק ןעק ,ביל רעייז רימ

 לענש טשינ טמענ רע .ןטעברַא וצ יו זדנוא טנרעל ןעמ .ןטעברַא רימ

 סָאװ טכייל ץלַא זיא רימ רעבָא .טשינ ךיוא ךיא .ןָאט וצ סָאד יו רעביא

 עטמיילעג בָאה ךיא זַא ,רימ ףיוא טיירש ןַאמרָאפ רעד .ןײלַא טשינ ןיב ךיא

 סע טרַא ,ןעיירש רימ ףיוא לָאז ןַאמרָאפ ַא זַא ,טניוװעג ןיוש ןיב ךיא .טנעה

 ,רעטכיד םעד ףיוא ןעירשעג ךיוא רעבָא טָאה ןַאמרָאפ רעד ןעוו .טשינ ךימ

 ךיא רעבָא ?ןעיירש ױזַא רעטכיד ַא ףיוא .ןָאטעג ייוו קרַאטש ךימ סע טָאה

 רע .ןצרַאה םוצ קרַאטש טשינ ןופרעד ךיז טמענ רעטכיד רעד זַא ,ןעזעג בָאה

 .ןעיירש םיא ףיוא לָאז ןעמ זַא ,טניוװעג אמתסמ ךיוא ןיוש זיא

 זיב ּפָאק ןופ ץכעפעלק טימ טרימשעגסיוא ךיז קידנטעברַא ןבָאה רימ

 ןליפ ךימ טכַאמ טרימשעגסיוא ןײלַא טשינ ןיב ךיא סָאװ סָאד .סיפ יד וצ

 סרעדנוזַאב .טרימשעגסיוא ןייז וצ םענעגנא טשינ זיא ךָאד רעבָא ,רעטכייל

 םרעטכיד םעד ,דניירפ ןיימ ףיוא קוק ַא וט ךיא ןעוו ייוו רעבָא ךימ טוט

 ,ץכעּפעלק טימ לופ ,טנעה

 ,טנעה ערעייא סָאװ --- םיא ךיא גָאז --- ךעלקערש טסירדרַאפ ךימ ---

 ּ!טרימשרַאפ ױזַא ןייז ןלָאז ,רעדיל ןביירש וצ ןרָאװעג ןפַאשַאב ןענעז עכלעוו

 | !ןכערברַאפ רעקידנעיירשלמיה ַא זיא סָאד
 ,ןרָאטקַאדער יד ןגעק טסעטָארּפ סלַא -- רע טגָאז --- !טרעקרַאפ --

 ,(דיל ַא רַאפ רַאלָאד ַא ןגירק טגעלפ רע) רעדיל רַאפ קיניײװ ױזַא ןלָאצ סָאװ

 .טנעה יד ןרימשסיוא ךיא געמ ,סקוב-טעקַאּפ ייב ןטעברַא זומ ךיא זַא

 ןעמונעג סָאד בָאה ךיא רעבָא לכיימש ַא טימ טגָאזעג סָאד טָאה רע

 ,טסנרע
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןַאמרָאפ רעד טָאה ,גָאט ןבלַאה ַא טעברַאעגּפָא ןבָאה רימ יו םעדכָאנ

 ןייק ןכַאמ ןענעק טשינ טצוװ ריא ,םײהַא עדייב טייג -- :טגָאזעג זדנוא וצ

 .י!ןגילפ ןּפַאכ וצ ףיוא זיולב ןגיוט טנעה ערעייא ,סקוב-טעקַאּפ

 ,רעטכיד םעד ,ןַאמסדנַאל ןיימ טימ טעדניײרפַאב ךימ בָאה ךיא טניז

 בָאה סנטשרע .רעטכייל ךס ַא ןרָאװעג ןבעל סָאד רימ זיא ,ןַאמשיילפ לאיזוע

 ,םיא ףיוא קוק ךיא זַא ,סנטייווצ ;ןצרַאה ןופ ןדײרוצּפָא ךיז ןעמעוו רַאפ ךיא

 לאימולש רעקיצנייא רעד טשינ ןיב ךיא .ןילַא טשינ ןיב ךיא זַא ,ךיא עז

 ןעק ןוא זָאלפליה זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ךָאנ ןַארַאפ זיא סע ,טלעוו רעד ףיוא

 ןבעג טשינ ןײלַא ךיז ןעק רע ,תוצע רימ רע טיג ,סנטירד ;ןענידרַאפ טשינ

 טָאה ,םיא טימ ךיז ףערט ךיא ןעוו .תוצע רע טָאה רימ רַאפ רעבָא ,הצע ןייק

 ,ןײלַא ךיז רַאפ יו רימ רַאפ רעמ טגרָאז רע .ןַאלּפ ַא רימ רַאפ רע

 -רַאפ ַא ןיוש זיא רע זַא ,טקנעד רע .טשינרָאג ךיז ןופ טלַאה ןײלַא רע

 רעגנַיי ןיב ךיא ,ןפלעה ךָאנ ןעמ ןעק ,רע טגָאז ,ךימ רעבָא .חלצוי אל רענעלַאּפ

 זא ,זיא גנונעפָאה עקיצנייא ןייז .רע טביילג ,עיגרענע רעמ בָאה ןוא םיא ןופ

 .ןגרָאזרַאפ ךיוא ןיוש םיא ךיא לעװ ,ןטעברַאפױרַא ךיז לעװ ךיא יו םעדכָאנ

 עסיורג ַא ןעמוקסיורַא לָאמַא ךיוא ןעק ןגרָאזרַאפ וצ ךימ ןעװענַאלּפ ןייז ךרוד

 .רע טניימ ,םיא רַאפ

 עטוג ַא רימ רַאפ טָאה רע זַא ,החמש ַא טימ ןעמוקעג רע זיא לָאמנייא

 טָאה רע .טגָאזעג רע טָאה ,ןטסָאּפ םעד רַאפ ןריובעג יװ ןיב ךיא .עלעטש

 רערעזדנוא זיא רענעי .ןענישַאמ-רעגניז ןופ רעשזדענעמ ַא טימ טנעקַאב ךיז

 רעזדנוא ןופ טייוו טשינ ,ווָאשטשראב לטעטש םעד ןופ טמוק ,ןַאמסדנַאל ַא

 "רעגניז ןופ טנעגַא ןַא סלַא עלעטש ַא ןבעג וצ רימ טיירג זיא רענעי .לטעטש

 ,טייל ַא רימ ןופ ןכַאמ רע טעװ ,טגָאז רענעי יו טיול ןוא .ןענישַאמ

 ןטסָאּפ םעד ךיז רַאפ טשינ רע טמענ סָאװרַאפ טגערפעג םיא בָאה ךיא

 זַא ןשטנעמ ןדיירוצנייא ןגיוט טשינ טעוװ רע זַא ,טרעפטנעעג רימ רע טָאה

 .ןדייר םוצ טנַאלַאט ןייק טשינ טָאה רע .ןישַאמ-רעגניז ַא ןפיוק ןלָאז ייז

 טיג ןעק ךיא .ןגיוטסיוא טוג םעד רַאפ ךיז לע ,רעכיז רע זיא ,ךיא רעבָא

 עטכישעג עטנַאסערעטניא ןַא ןלייצרעד םענעי ךיא לעוװ ,השעמ ַא ןלייצרעד

 ,ןישַאמ:יינ ַא ןפיוק וצ ןדיירנייא םעדכרוד ךיא לעװ ןוא

 טָאה ,סעומש םעד וצ טרעהעגנייא ךיז טָאה עכלעוו ,יצניירב עמומ ןיימ

 ףרַאד ןעמ ,ןישַאמ ןייא ןליפַא ןפיוקרַאפ ןענעק טשינ לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג

 ךיז ,סנגיל ןגָאז ,ןדיירנייא ןוא ,ןריט ןיא ןּפַאלק ,ּפערט ףיוא ןכירק ,ןפיול

 ןייק טשינ ןוא בייוו ןייק טשינ בָאה ךיא ןוא רעדניק ןוא בייוו םייב ןרעווש

 -רעגניז ןופ טנעגַא ןַא רע זיא ,טגָאזעג יז טָאה ,ןיזָאק ַא טָאה יז .רעדניק

 סע .רעדניק ןוא בייוו ןייז רַאפ ןבעל ַא ןכַאמ וצ ןטלעװ רע טרעק ,ןענישַאמ
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 ד לֹצ פ סע טָאג אנח

 םיא טָאה הסנרּפ ןייז ,ליומ ןייז ןופ טרָאװ תמא ןייא ןייק סױרַא טשינ טייג

 רע ןוא ,טשינ וליפַא סָאד ףרַאד רֹע ןעוו ,סנגיל ןגָאז וצ טנרעלעגסיוא ןיוש
 .עשַאק ףיוא רעסַאװ ףיוא םיוק טנידרַאפ

 -רעד ןוא עדווירק ןיימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה ןַאמשיילפ דניירפ ןיימ

 רעטושּפ ַא זיא רענעי ,רימ וצ ןיזָאק ריא ןכיילגרַאפ טשינ ןעק ןעמ זַא ,טרעלק

 -רעד ןעק ךיא .עיזַאטנַאפ טימ שטנעמ ַא ,רעביירׂש ַא ןיב ךיא ןוא שטנעמ
 ,השעמ ענייש ַא ןלייצ

 זַא ,טגָאזעג ןוא ןיזָאק ריא רַאפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה יצניירב עמומ ןיימ

 סָאװ ,סרעביירש יד יו רעמ ךס ַא טייטשרַאפ ,רעגולק ַא רעייז זיא ןיזָאק זיא

 ,טשינרָאג ֹוצ ןגיוט

 -ַאב טָאה יז סָאװ ,טקידײלַאב טליפעג ךיז טָאה ןַאמשיילפ דניירפ ןיימ

 טדער יז סָאװ טשינ טסייוו יז זַא ,טגָאזעג טָאה רע .סרעביירש יד טקידייל
 ,ןפָאלטנַא זיא ןוא

 -עגנָא עמומ ןיימ טָאה ,קעװַא זיא ןַאמשיילפ דניירפ ןיימ יו םעדכָאנ

 -ןָא טייג ,לאימולש ַאזַא ,רעּפעלש ַאזַא; :קידנגָאז םיא ןופ ןכַאמ קזוח ןביוה

 *!ךייר ךיא סָאװ טשינ סייוו ךיא זַא ,רימ טגָאז ,ךיש עטיירדעגסיוא זיא ןָאטעג

 ןעמומ ןיימ טימ ךיז גירקעצ ךיא

 -עגסיוא, :טגָאזעג בָאה ךיא ,דניירפ ןיימ רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ךיא בָאה

 ןעוו .ןטכיררַאפ ייז לָאז רע רעטסוש ַא וצ ןבעגקעװַא ןעמ ןעק ךיש עטיירד

 ןוא ,ןטכיררַאפ טשינ רעטסוש ַא םיא ןעק ּפָאק ןכַאװש ַא רעבָא טָאה רענייא

 ."ּפָאק ןרעייט ,ןטנוזעג ַא טָאה ןַאמשיילפ דניירפ ןיימ

 ריא בָאה ךיא ,טגירקעצ ךיז ןוא טהנעטעגסיוא ךיז ןבָאה רימ ,ץרוק

 ןעניוו טשינ רעמ ליוו ךיא .ריא ןופ סױרַא ךיז יצ ךיא זַא ,ןסיוו טזָאלעג
 .םיבורק ייב

 סָאד רָאט ךיא ,סױרַא ךיז יצ ךיא סָאװ ןלעפעג טשינ קרַאטש זיא ריא
 ,טגָאזעג יז טָאה ,ןָאט טשינ

 זיױלב טָאה רע ,ןעמוקעג םייהַא ךָאנרעד זיא לארשי רעטעפ ןיימ ןעוו

 :טגָאזעג םיא וצ יז טָאה ,לעװש רעד ףיוא סופ ןייז טלעטשעגפיורַא

 ,זדנוא ןופ סױרַא ךיז טיצ רע ,רענירג ןייד ריד טלעפעג יו ---

 טנעקעג ךיא טלָאװ יַאולה .אנקמ םיא ןיב ךיא .טוג רעייז טוט רע ---

 ןכיילג ךיז ןעק רעװ רעבָא --- ,טגָאזעג רעטעפ ןיימ טָאה --- ,ןעִיצסױרַא ךיז

 ,לגיופ רעיירפ ַא זיא רע .טַארייהרַאפ טשינ זיא רע ?םיא וצ

 -- ,טסנרע ןַא ףיוא סױרַא עקַאט ךיז טיצ רע ןוא ,ןציוו טסגָאז וד ---

 .עמומ ןיימ טגָאז

248 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טגָאז -- ?רעדרָאב ַא ןָא ןביילב טסעוװ וד ?ארומ וטסָאה סָאװ זיא ---

 .רעטעפ ןיימ

 טרַא ךיד --- ,עמומ ןיימ םיא וצ טגָאז --- ,רעבעל-ןוא-גנול רעטלַאק ---

 ,טשינרָאג ךָאד טנידרַאפ רע .דמערפ רעד ןיא ןייז טעוו רע סָאװ טשינ

 ,לארשי רעטעפ ןיימ טרעלקרעד --- ,םיא רַאפ טשינ ךיז גרָאז וד ,זיא --

 ןפלעה םיא ןלעוװ ייז ןוא סרעטעפ ייווצ ָאד טָאה רע --

 טשינ -- ,טרעלקרעד ךיא בָאה -- ,קיגנעהּפָאמוא ןייז ליוו ךיא ---

 ,םיבורק וצ ןעמוקנָא טשינ ןוא ,םיבורק ייב ןעניווװ

 וד -- ,טגָאזעג רעטעפ ןיימ טָאה -- .ןַאלּפ רעטוג ַא זיא סָאד --

 ,ןריפכרוד ןענעק רָאנ סָאד טסלָאז

 רעדיל טביירש עטסָאבעלַאב עיינ ןיימ

 ,הנמלא ןַא ייב רעמיצ ַא טגרָאזרַאפ רימ טָאה ןַאמשיילפ דניירפ ןיימ

 ןופ ןרעגנעהנָא ןַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע יװ ,זיא סָאװ ,לטיג ןעמָאנ ןטימ

 .רעדיל ענייז

 ןיק טשינ -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,יורפ עליו א רעייז זיא יז ---

 יז רָאנ ,רעביירש ןופ קרָאטש טלַאה ןוא עכעלביל א ,עכעליירפ ַא ,עסואימ

 .רעדיל טביירש יז סָאװ ,ןורסח ןסיורג ןייא טָאה

 -- טגָאזעג ךיא בָאה -- ?רעדיל טביירש יז סָאװ ךימ טרַא סָאװ ---

 ,טלעג-הריד סָאד ןענָאמ טשינ טעװ יז יבַא

 טימ ,ןגיוא עקידעבעל עסיורג טימ ,יורפ עטענורב עקירָאילטימ ַא ,לטיג

 .ךעלטניירפ רעייז ןעמונעגפיוא ךימ טָאה ,ןקַאב יד ןיא ךעלעבירג"ןח

 םיא ףיוא ןוא טנַאלַאט טָאה ריא זַא ;טגָאזעג רימ טָאה ןַאמשיילפ ---

 לעװ ךיא סָאװ דיירפ טקירדעגסיוא ןוא טגָאזעג יז טָאה --- ,ךיז ךיא זָאלרַאפ

 ,ריא ייב ןעניווװ

 דבכמ ךימ יז טָאה ,ןכַאז עניימ טקַאּפעגסיױא בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 יד ןעקנורטעג בָאה ךיא ןעוו ןוא ,ןסייברַאפ ןוא ייט לזעלג ַא טימ ןעוועג

 ,"לַאגיטכַאנ רעד? ןעמָאנ ןטימ דיל ַא סריא טנעיײלעגרָאפ רימ יז טָאה ,ייט

 .ייט יד קידנעקנירט ,ןָאטעג םורב ַא ךיא בָאה --- ,דיל טוג ַא זיא'ס ---
 -ימ רעייא טימ ןייא םיטש ךיא --- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,קנַאד ַא --

 ?ןלעפעג טשינ דיל סָאד זיא ןענַאמשיילפ סָאװ סע טמוק יװ רעבָא ,קנונ

 -- ,טגָאזעג ךיא בָאה -- ןקַאמשעג ענעדיישרַאפ ןַארַאפ ןענעז'ס --

 ,דיל טוג ַא זיא'ס זַא ,זיא גנוניימ ןיימ

 -- ?ןקורד טשינ רימ ןליוו ןרָאטקַאדער יד סָאװ ,סע טמוק יו זיא ---

 .עגַארפ עיינ ַא טלעטשעג רימ יז טָאה
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 ד לָצ פ ס טָאג אנ ח

 ייֵז --- ,טגָאזעג ריא ךיא בָאה -- ,ןתועט טּפָא ןכַאמ ןרָאטקַאדער ---
 תהמשנ יד טשינ ייז ןעעזרעד ,לענש ןענעייל ,ךיז ןלייא ייז ,ןעמונרַאפ ןענעז
 | .ךַאז רעד ןופ

 ,טגָאזעג יז טָאה --- ,ןיבמ רעסיורג ַא טנעז ריא זַא ,עז זיא יװ ױזַא --
 ,רעדיל עניילק ייווצ ךָאנ ןענעייל ןייא ךיא לעװ ---

 ,טרעלקרעד ןַאד ריא ןוא ,רעדיל ייווצ עריא טביולעג ,טרעהעג בָאה ךיא
 .סיורָאפ ןלָאצ ןענעק טשינ ריא ךיא לעװ טלעג-הריד ןיימ זַא

 ַא רימ ייב זיא סע -- ,טגָאזעג יז טָאה --- ?ךייא ייב טנָאמ רע --
 .ךימ ייב טניוװ ריא סָאװ ,ןגינעגרַאפ ַא ןוא דובכ

 -עג רימ טָאה יז זַא ,טלייצרעד ןַאמשיילפ טניירפ ןיימ בָאה ךיא ןעוו
 ;טגָאזעג רע טָאה ,רעדיל יירד טנעייל

 ,ןטינשעגּפָא טוג ךָאנ טסָאה וד ---
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 ןענישַאמ-רעגניז ןופ טנענַא ןַא ןיב ךיא

 | .ןענישַאמ-רעגניז ןופ טנעגַא ןַא רעװ ךיא

 זַא ,טקוקעגסיוא רימ סע טָאה ,טעברַא יד ןעמונעגרעביא בָאה ךיא ןעוו

 גייל ךיא .טפעשעג טוג ַא זיא'ס .בורגיץלַאמש ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןיב ךיא

 "רַא טשינ ףרַאד ךיא .סױרַא זיולב םענ ןוא טלעג ןייק ןײרַא טשינ םעד ןיא

 זיולב ףרַאד ךיא .טעברַא ןייק וצ טשינ ןגיוט סָאװ ,טנעה עניימ טימ ןטעב

 ןוא ןישַאמ ַא ףרַאד ןעמ יצ ןגערפ ,ןריט יד ןיא ןּפַאלק ,סיפ יד טימ ןייג

 .ןובשח םעד ךיז טימ גָארט ךיא .קידלוש ןענעז סָאװ ,יד ייב טלעג ןענָאמ

 ,גנוי ןיב ךיא .סיפ עטנוזעג בָאה ךיא .טכייל רָאג רימ רַאפ זיא סָאד

 ישַאמ ןפיוקרַאפ ןריטקעלָאק קידנעייג זַא ,ןסָאלשַאב ךיוא בָאה ךיא

 ןשטנעמ ענעדיישרַאפ יד טימ ,ןטנעילק יד טימ ןענעקַאב ךיז ךיא לָאז ,ןענ

 -ײרַאב ךיז לעװ ךיא .ןביירש ןיימ רַאפ טוג ןייז טעוװ סָאד .ןרעטקַארַאכ ןוא

 .ןביירש וצ סָאװ ןבָאה לעװ ךיא .ןקורדנייא טימ ןרעכ

 ןבעגּפָא ךיז ךיא לעװ גָאט ןטשרע םעד זַא ,ןסָאלשַאב ךיוא בָאה ךיא

 לָאז רע זַא ,םענעי ןדיירוצנייא יו רעטכייל זיא סָאד ,ןריטקעלָאק זיולב טימ

 ,ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא קידלוש זיא רע זַא ,םענעי גָאז ךיא .ןישַאמ ַא ןפיוק

 םיא ךיא ףרַאד ,ןבעג טשינ רענעי ליוו .ןבירשרַאפ רימ ייב זיא סע יו טיול

 -עגנָא רימ רעשזדענעמ ןיימ טָאה ױזַא .ןישַאמ יד ןעמענוצ טימ ןעשַארטס

 לעװ ךיא .עדָאטעמ רענעגייא ןיימ טימ ןצונַאב ךיז םעד רַאפ לעװ ךיא .טגָאז

 יװ ןקריוו רעסעב ןעק סָאד .ןטנעמילּפמָאק ןכַאמ םיא ,ךייוו ןדייר םענעי וצ

 ַא סױרַא םיא ייב גירק ןוא טדניירפַאב םענעי טימ רע ךיא ,גנערטש ןדייר

 סָאד .טנעצָארּפ ַא ןופרעד גירק ךיא ןוא קידלוש זיא רע סָאװ ,םעד ןופ לייט

 ,הסנרּפ עטוג ַא זיא

 .ןילקורב ןיא ןעוװעג זיא ןענָאמנײא טפרַאדעג בָאה ךיא ּוװ ,טנגעג יד

 ַא עניימ טניוװ סע ּוװ ,זױה ַא ןופ רעיוט םוצ םוק ךיא זיב ,יײג ןוא ךיא יג

 ,ביל טשינ בָאה ךיא .ןליב טימ טנוה ַא ךימ טסירגַאב רעיוט םייב .ןטנעילק

 רעד .קירוצ םוא ךיז רעק'כ .דַאזַאנ ונבישה ךיא ךַאמ ,רימ ףיוא טליב ןעמ זַא

 .סַאג יד ףיוא ביג ןוא בשיימ ךיז ןיב'כ .רימ ףיוא טרַאװ ןוא טייטש טנוה

 עז ךיא .טנעילק ןרעדנַא ןַא וצ ייג'כ .לָאמ שרעדנַא ןַא ןייג ןיהַא לעוו'כ

 רערעדנַא ןַא ןיא ךיז ךיא עוועריקרַאפ -- טניה עכעלטע סנטייוו רעד ןופ

 .גנוטכיר

 יד ןוא טניה קיניײװ ןַארַאפ ןענעז סע ּוװ ,סַאג ַא ןיא ךיא םוק ךעלדנע
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 ד ל 3 פ ס עטָאג אנ ה

 ןייק טשינ ךיא בָאה טייק ַא ףיוא טנוה ַא רַאפ .ןטייק ףיוא ןענעז עקינייװ
 . ,ריט ןיא ןָא ּפַאלק ןטנעילק ַא רעניימ ןופ ריט רעד וצ וצ םוק ךיא .ארומ

 סָאװ -- ךימ טגערפ ןוא ריט רעד ןופ ּפָאק םעד סױרַא טקעטש יורפ ַא
 ?ריא טליוו

 טנעגַא רעד ןיב ךיא ,טקידלושטנַא --- ,ךיא רעפטנע --- ןגרָאמ טוג ---
 .עינַאּפמָאק-רעגניז רעד ןופ

 סנטַאט ןיא רימ טגנַאלרעד ןוא יז טגָאז -- !סופ ַא טכערבעצ ָאט --
 ןעמענ ענעדיײשרַאפ טימ ןָא ךימ טפור ןוא ןיײרַא ןטַאט

 סָאװרַאפ --- טגערפעג ןַאד יז ןוא ןטלעשנָא טוג ךימ ןזָאלעג יז בָאה ךיא
 !ןסיװ וצ קירעגיינ ןיב ךיא -- ?תוללק עלַא יד רימ ןעמוק

 רענעי טשינ טנעז ריא --- :טגָאז ןוא רימ ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה יז
 ערעייז ךיוא טפוקרַאפ ריא זַא רעבָא ,תוללק יד טנידרַאפ רעכלעוו ,טנעגַא

 -דניווש עלַא טנעז ריא .ןײרַא דרע רעד ןיא ןייג ךיוא ריא טגעמ ,ןענישַאמ
 ,סרעל

 רעד רַאפ טייצ רָאי סקעז ןיוש טלָאצ יז זַא ,טלייצױרעד רימ טָאה יז
 זיא ןישַאמ יד ליפיוו ליפ ױזַא לָאמ יירד טלָאצַאב ןיוש יז טָאה יז .ןישַאמ
 ,ריא ייב ץלַא ךָאנ טנָאמ ןעמ ןוא טרעוו

 טשינ ןעוו ,רעלענׂש סָאװ ןײגקעװַא לָאז ךיא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה יז
 | .ןײרַא ּפָאק ןיא סעּפע רימ יז טפרַאװ

 ,טשינ טסַאּפש יז זַא ,ןעזעג ךיא בָאה ,טדערעג טָאה יז יוװ ןָאט םעד ךָאנ
 ,סיפ טלעטשעג ךיא בָאה

 ,טלעטשעגּפָא ךיז ךיא בָאה ,ןסַאג רָאּפ ַא קעװַא ןיב ךיא יו םעדכָאנ
 ןייק רַאפ ןקערשּפָא טשינ ךיז לָאז ךיא זַא ,ןסָאלׂשַאב ןוא לסיב ַא טכַארטעג
 טכערעג ןעוועג זיא יצניירב עמומ ןיימ זַא ,ןעמוקסיוא טעװ ,טשינ ןעוו .ךַאז
 עלַא זומ ךיא ,ךַאז ןייק וצ טשינ ןגיוט רעביירש זַא ,טגָאזעג טָאה יז ןעוו
 | .ןעמוקרעביא ןטייקירעוװש

 ַא טניוװ סע ּוו ,סַאג ַא ןיא ןײרַא םוק ןוא ןייג רעטייוו ךיז זָאל ךיא
 רעד ןופ ןרעמונ יד ףיוא קוק ךיא ,טלעג ןענָאמ ףרַאד ךיא ןעמעוו ייב ,יורפ
 טקוקעג רימ ףיוא ןבָאה ייז ,ןגעקַא רימ ןעייג טניה ייווצ יוװ עז ךיא ןוא סַאג
 ןייק ןיא ןזָאלנײרַא טלָאװעג טשינ ךיז בָאה ךיא .אנוׂש ַא ףיוא טקוק ןעמ יװ
 ,ןפָאלטנַא ןיב ךיא .ייז טימ עטַאבעד

 רימ רעמ ןגָאי טניה יד זַא ,ןעזעג ןוא טלעטשעגּפָא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 -טנַא וצ טשינ ןענרעלסיוא ךיז זומ ךיא זַא ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ךָאנ טשינ

 ןעמ .טנעגַא ןייק ןייז ןענעק טשינ ךיא לעװ טשינ ןעוו ,טניה ןופ רעמ ןפיול
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןעוו ,ךָאנ רע טפיול טנוה ַא ןופ טפױלטנַא ןעמ ןעוו זַא ,טגָאזעג רימ טָאה

 ,טדנײרפַאב ריד טימ רע טרעוו טנוה ַא טעלג ןעמ

 לעװו ךיא .טנייה טשינ רעבָא ,טניה יד ןטעלג וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא

 ןופ ןָא ךיז טבייה טעברַא ןיימ זַא ,ןטכוד רימ ךיז לָאז .ןגרָאמ ןָאט סָאד
 ,טניה יד ןטעלג ךיא לעװ ןגרָאמ .,ןגרָאמ

 ךימ ןענעקרענא טניה יד

 -ער רעד ןוא ,ןענישַאמ-רעגניז ןופ טנעגַא ןַא ןכָאװ סקעז ןיוש ןיב ךיא

 טפיוקרַאפ טשינ ךָאנ בָאה ךיא ,לַאפכרוד רעסיורג ַא ןיב ךיא זַא ,זיא טַאטלוז

 ןעמ רָאנ ,ןָאמ ךיא .תובוח יד ןייא ךַאװש רעייז ןָאמ ךיא ןוא ,ןישַאמ ןייא ןייק

 רַאפ סעימערּפ ןבעגעג טלָאװ ןעמ ןעוו ,טגָאז רעשזדענעמ ןיימ .טשינ טיג

 רֶעבָא בָאה ךיא ,עימערּפ עטשרע יד ןענוװעג ךיא טלָאװ ,סרענָאמנייא עכַאװש
 .טניה יד ייב גלָאפרעד סיורג

 ,טנוה ַא טנגעגַאב בָאה ךיא ןעוו ,לָאמַא !דיישרעטנוא ןַא רַאפ סָאװ

 לכיימש ,טנוה ַא עז ךיא ןעוו ,טנייה .ןפיול געלפ ךיא ןוא ןליב רע טגעלפ

 רימ ךיז טרעלקרעד ןוא רימ ֹוצ וצ-טפיול רע ןוא ,ךיז ךיא יירפרעד ,ךיא

 ,עביל ןיא

 עביל יד ןעניוועג וצ יו ןצנוק ןוא ןעלטימ עלַא ןענופעגסיוא בָאה ךיא

 ,ןיוש רע טסייוו ,ךיא ףייפ ,סנטייוו רעד ןופ םיא עז ךיא ןעוו .טנוה ַא ןופ

 ךיא .דניירפ ַא יו רימ וצ וצ רע טפיול ,ןענעקַאב םיא טימ ךיז ליוו ךיא זַא

 ,דניירפ ןרעוו רימ ןוא ,קעל ַא ךימ רע ןוא טעלג ַא םיא ביג

 ןטוג ַא ןבָאה ייז ןוא ,טניה ןופ רעבָאהָביל רעסיורג ַא ןרָאװעג ןיב ךיא

 ךימ ןעעזרעד ייז ןעוו .דניירפ ַא רערעיײז זיא'ס רעװ ןקעמשרעד ייז .שוח

 .דיירפ טימ ןֹּנעֶקַא רימ יז ןפיול ,סנטייוו ןופ
 ןיימ טימ אנקמ ךימ זיא ,ןַאמשיילפ לאיזוע רעטכיד רעד ,דניירפ ןיימ

 "טניירפ רעד ןופ קרַאטש רעייז ךיוא טלַאה ןײלַא רע ,טניה יד ייב גלָאפרעד

 ןעוו ,טייקכעלקריו רעד ןיא .שיטערָאעט זיולב רעבָא .טניה יד ןופ טפַאש

 ןעוו .שרעדנַא ץנַאג זיא ,טנוה ַא טימ גנורירַאב רעכעלנעזרעּפ ןיא טמוק רע

 ,קירוצ רע טייג ,בלכ ַא סנטייוו רעד ןופ טעז ןוא סַאג ַא ןייגכרוד ףרַאד רע

 .סנטייוו רעד ןופ רָאנ ,טניה ביל טָאה רע ,סַאג רערעדנַא ןַא ןיא רע טייג

 רע ליוװ ,ןגעקטנַא זדנוא טמוק טנוה ַא ןוא רימ טימ רע טייג לָאמנייא
 "!טשינ ףױלטנַא; :גָאז ןוא וצ םיא טלַאה ךיא .טשינ םיא ךיא זָאל ,ןפױלטנַא

 וצ ןעמוקעגוצ טנוה רעד זיא ,ףייפ ַא ןבעגעג ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןיימ .ןרעיוא ענייז טעלגעג בָאה ךיא ןוא לּפעק ןייז טקערטשעגסיוא טָאה ,רימ

299 

3 



 ד לע פ ס 9 טָאג אנ ח

 וד זַא ,ןבעגוצ זומ ךיא, .טרעדנּוװַאב ךימ ןוא ןעזעג סָאד טָאה דניירפ
 יד ייב גנונעקרענא סיורג טסָאה וד ןוא; ,טגָאזעג רע טָאה ,"טומ טסָאה
 ."טניה

 טניה יד ןעוו ,רימ ןופ ןטלַאה טניה יד. ,טרעפטנעעג ךיא בָאה ,?ָאי;
 רעבָא .ןטפעשעג עטוג טכַאמעג ךיא טלָאװ ,ןענישַאמ-יינ ןפיוק טנעקעג ןטלָאװ
 ןטייקכעלגעמ עלַא ןָא-דנעװ ךיא .ןענעקרענא טשינ רָאג ךימ ןליוו ןשטנעמ יד
 .טשינ רימ טגנילעג'ס ןוא דניירפ סלַא ןעניוועג וצ ייז
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 עקירעמַא ןַײק ןעמוקעג זיא לוי ר

 זיא ,םייה רעד ןופ עטבילעג ןיימ ,לזייר זַא ,ריווועג ךיא רעוו גנולצולּפ

 יז ןוא ,ןעמומ ריא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג זיא יז .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 טשרע ןיב ךיא ןוא טייצ ךָאװ ַא ָאד ןיוש זיא יז .םיבורק עריא ייב טניווװ

 רעבָא .ןעז ןייג וצ יז ןפיול טלָאװעג בָאה ךיא .ןרָאװעג ריוועג ןופרעד דניצַא

 שינעקנעב קרַאטש ַא םורַא ךימ טמענ סע .ןגרָאמ ףיוא ּפָא סָאד גייל ךיא

 ,ליפ ךיא .קירוצ ךימ טלַאה סעּפע רעבָא .דלַאב ןעז וצ יז שלח ךיא .ריא ךָאנ

 ךיז סָאװ טימ טשינ בָאה ךיא .רימ ןגעוו ןגָאז וצ ריא סָאװ טשינ בָאה ךיא זַא

 ?ןגָאז ריא ךיא לעװ סָאװ .ןעמירַאב וצ

 -שיילפ לאיזוע ,דניירפ ןיימ טימ טדערעגכרוד ךיז םעד ןגעוו בָאה ךיא

 סָאװ .עטבילעג ןייד ןעז וצ טשינ ךיד לייא; :טגָאזעג רימ טָאה רע ןוא ןַאמ

 טסעוװ וד זַא ,טרַאװ ?ןדנעטשמוא עקיטציא ענייד ןיא עטבילעג ַא ריד גיוט

 ,"םינּפ רעדנַא ןַא רָאג ןבָאה ןַאד טסעוו ,ןעז ןַאד יז וטסעװ ,ןטעברַאפױרַא ךיז

 ךיא זיב, .טגערפעג םיא ךיא בָאה ,*?ןטעברַאפױרַא ךיז ךיא לעװ ןעוו,

 ,"ךעלקינייא עכעלטע ןופ עבָאב ַא ןייז ןיוש יז טעװ ,ןטעברַאפױרַא ךיז לעוװ

 רעד זיא ןגרָאמ .ןעז ןייג יז ךיא לעװ ןגרָאמ זַא ,ןסָאלשַאב בָאה ךיא
 .גָאט רעסיורג

 ןעלזייר וצ ייג ךיא

 ןריא ייב טניֹוװעג טָאה עכלעוו ,ןעלזייר וצ ןעמוקעגנײרַא ןיב ךיא ןעוו

 טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,עמומ ריא .רימ טימ טשוקעצ ךיז יז טָאה ,רעטעֿפ ַא

 .טסירגַאב םערַאװ ךימ טָאה ,לטעטש ןייא ןופ ריא

 יז ןעמעוו ייב ,עמומ ןוא רעטעפ עריא טימ טנעקַאב ךימ טָאה לזייר

 ,טניווװעג טָאה

 .רימ ןגעוו טגָאזעג יז טָאה -- ?טנַאלַאט רעסיורג ַא זיא רע;

 ,.רעטעפ רענַאקירעמַא ריא טגערפעג ךימ טָאה ,*?וטסטעברַא סָאװ ייב;

 "עג בָאה ךיא ,טלמַאטשעג יו ךיא בָאה --- ?ןענישַאמ-רעגניז ייב ,ייב;

 .ןעמירַאב וצ ךיז סָאװ ָאטׂשינ זיא םעד טימ זַא ,טסוװװ

 ,עמומ רענַאקירעמַא ריא טגערפעג טָאה ,"?ךָאװ ַא וטסנידרַאפ ליפיוו;

 ןרעה טלָאװעג טשינ רעדָא טרעהעג טשינ ןוא טכַארטרַאפ ךיז בָאה ךיא
 .עגַארפ יד

 ;ךיוה ץנַאג ןוא לָאמַא ךָאנ טלעטשעג עגַארּפ עבלעז יד רימ טָאה יז

 .טגערפעג עמומ רענַאקירעמַא ריא טָאה ,"?רע טנידרַאפ ליפיוו;
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 ,"רעלָאד ףלעוצ;, :עמיטש רעכַאװש ַא טימ טרעפטנעעג בָאה ךיא

 טמורקרַאפ ןוא ןפורעגסיוא עמומ רענַאקירעמַא ריא טָאה ,*!ץלַא סָאד;

 ,זָאנ יד

 .שדוח ַא ןיא ןליפַא טנידרַאפ טשינ ליפ ױזַא ןתמא רעד ןיא בָאה ךיא

 !קיניײװ ךָאװ ַא רעלָאד ףלעװצ זיא ייז רַאפ ןוא

 ךיא ליפיוו עגַארפ רעד טימ טריסערעטניארַאפ טׂשיג ךיז טָאה לזייר

 ךס ַא זיא ךָאװ ַא רעלָאד ףלעווצ יצ ,טסּוװעג טשינ ךיוא טָאה יז ,ןידרַאפ

 ,לטעטׂש ןופ רימ וצ ןדייר וצ ןביוהעגנָא טָאה יז .קיניײװ רעדָא

 ןבלעז םעד ןופ ןעמוק ייז שטָאכ ,עמומ ןוא רעטעפ רענַאקירעמַא עריא

 -נַאגעגסױרַא ןענעז ייז ןוא .טריסערעטניא טשינ תוישעמ יד ןבָאה ,לטעטש

 :טלייצרעד טָאה לזייר .רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא ןעג

 םירוחב .רעירפ ןעוועג זיא'ס סָאװ ,לטעטש ,ערעטצניפ עבלעז סָאד זיא'ס;

 יד רעטניה טרַאשעגרעטנורַא תואיּפ יד טימ ,ןשילעּפַאק ענעטעמַאס טימ

 ןגעוו ןוא ןעיידיא עכיוה ןגעוו ןדייר ,טָאטש רעד רעטניה ןריצַאּפש ,ןרעיוא

 זרעװ ,ןכדש א ךרוד הנותח ןבָאה ,ךעלכיב יד ןיא ןענעייל ייז סָאװ ,עביל

 ."רעקוצ טימ טפַאנ ןפיוקרַאפ ןוא סרעמערק

 ןבָאה סָאװ ,םיליכשמ םירוחב ייווצ ןופ ןעמענ יד ןבעגעגנָא רימ טָאה יז

 .ןבלעוועג טנפעעג ןוא טאהעג הנותח

 ,טגָאזעג יז טָאה ,"םינוק יו ,סרעמערק רעמ ָאד ןיוש ןענעז'ס,

 .עמַאמ-עטַאט ןיימ ןגעוו טדערעצ ךיז טָאה ןעמ

 ריא טָאה ,"זיוה ןיימ ןייגייברַאפ זיולב ןעזעג ךיא בָאה ןעמַאמ ןייד;

 -פיורַא זיא עטַאט ןייד רעבָא; ,טלייצרעד ,ריא טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,עמומ

 -ַאב טָאה רע ,ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא רעדייא ,ןענעגעזעג ךיז רימ וצ ןעמוקעג

 ."ןיבמ ַא זיא ןוז ןיימ .לדיימ ןייש א זיא יז, :טגָאזעג ןוא ןעלזייר טכַארט

 רעכיז ךָאד טסעװ וד; :טגָאזעג ןוא ןעלזייר וצ טדנעוועג ךיז ךָאנרעד טָאה רע

 .רעטפָא ןביירש לָאז רע זַא ,םיא גָאז .סורג ַא רעביא םיא ביג .,ןוז ןיימ ןעז

 טשינ םיא טייג ,טשינ טביירש רע ןעוו זַא ,סייוו ְּךיֹא ,קיניײװ טביירש רע

 טגירק ןדייל ןופ .גנוי ךָאנ זיא רע .טומ םעד ןרילרַאפ טשינ רע לָאז .טוג

 ,"גנורַאפרעד ךס ַא ןעמ

 ןענורעג ןבָאה; --- טגָאזעג לזייר טָאה --- "טדערעג סָאד טָאה רע ןעוו,

 ןיא ןרערט טלעטשעג ךיוא ךיז ןבָאה ריא ייב ןוא ."ןגיוא ענייז ןופ ןרערט

 ,ןגיוא עצרַאװש עסיורג עריא

 ,םינּפ ןיימ טלעטשרַאפ ןוא טנייוועצ ךיז בָאה ךיא

 יעמומ סלזייר טָאה -- ?טסנייוו וד סָאװ ןעמעש טשינ ךיז טספרַאד וד;

 ,"ךַאז עסיורג ַא זיא עטַאט ַא, -- טגָאזעג
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 ירַאפ ריא ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה יז .טנייװעצ ךיוה ךיז טָאה לזייר

 ,ןטַאט םענעברָאטש

 יז .ןענייוו לזייר טגעלפ ,עטַאט טרָאװ סָאד ןענָאמרעד טגעלפ ןעמ ןעוו

 ריא .ןגיוצעגפיוא יז טָאה רעכלעוו ,ןטַאט ריא טַאהעג ביל קרַאטש טָאה

 זיא עטַאט ריא .דניק-גיוז ַא ןעוועג זיא לזייר ןעוו ,ןברָאטשעג זיא עמַאמ

 לטעטש ןיא .לובלב ַא בילוצ ןסעזעג זיא רע ּוװ ,לַאנימירק ןיא ןברָאטשעג

 ,הסיפת ןיא ןברָאטשעג זיא עטַאט ריא לייוו ,ריא טימ טמעשעג ךיז ןעמ טָאה

 ,קילייה ןוא ביל רעמ ךָאנ טכַאמעג ריא ייב ןטַאט ריא טָאה סָאד

 טסיטנעד ַא

 רעד ןיא ּפַאלק ַא ןופ ןרָאװעג טקַאהעגרעביא זיא ךערּפשעג רעזדנוא

 ,טוה ןפייטש ַא ןיא ,רוחב רערעטלע רעכיוה ַא ןעמוקעגנײרַא זיא סע .ריט

 רעגניפ ַא ףיוא גניר-טנעמיד ַא ,טנעה יד ףיוא סעקשטנעה ענרעדעל טימ ןוא

 ,טסורב רעד ףיוא טייק רענעדלָאג טימ ןוא

 טּפַאכעגמורַא םיא טימ ךיז ןבָאה עמומ ןוא רעטעפ רענַאקירעמַא סלזייר

 םיא טָאה עמומ רענַאקירעמַא סלזייר .טנַאה יד טקירדעג םערַאװ םיא ןוא

 ,טסירגַאב םיא ןבָאה עמומ ענירג ריא ןוא לזייר ,לוטש ַא ןגָארטעגרעטנוא

 "רע סָאד טשינ ָאד זיא רע זַא ןעז טנעקעג ןעמ טָאה גנוסירגַאב רעייז ןופ

 ,לָאמ עטש

 ,"ןיקּפיצ רָאטקָאד , :טלעטשעגרָאפ םיא רימ טָאה ןעמ

 -עג טימרעד רׂשפא טָאה יז ,ןבעגעגוצ לזייר טָאה -- ?טסיטנעד ַא;

 רָאטקָאד ַא רַאפ ןטלַאה םיא ןוא תועט ןייק ןכַאמ טשינ לָאז ךיא זַא ,טניימ

 ,ןיצידעמ

 ןיא; -- .,טלעטשעגרָאפ ךימ לזייר טָאה --- "רעביירש ַא זיא רע ןוא;

 | ,"טנעדוטס ַא ןעוועג רע זיא םייה רעד

 רע .ּפָארַא זיב ןביוא ןופ ןָאטעג קוק א רימ ףיוא טָאה טסיטנעד רעד

 ,ךעלביל ּרימ ףיוא טקוק לזייר יוװ קידנקרעמַאב ןוא ,טצעזעגקעװַא ךיז טָאה

 :טגָאזעג רע טָאה

 "?ץּפָאריײא ןיא טנעדוטס ַא ןעוועג זיא רע,

 | .טרעפטנעעג לזייר טָאה --- ?ָאי;

 טָאה ןוא ,ןזיוה יד ןופ ןשטיינק יד טקורעגפיורַא ךיז טָאה טסיטנעד רעד

 :ןָאטעג גָאז ַא

 -ַאנ טרָאד טנרעל ןעמ !ּפָארוי ןיא טרָאד ןיוש טנרעל ןעמ סָאװ !עב;

 "!ןטייקשיר

 ,טגערפעג לזייר טָאה --- ?רעגילק ןעמ זיא ָאד ןוא;
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 -נעד ַא רַאפ ךיז טנרעל ןעמ זַא ,ָאד; --- טגָאזעג רע טָאה --- ?סיוועג,

 םדוק ןעמ טנרעל טרָאד .ןָאצ ַא ןּפעלשוצסױרַא ױזַא יו ןעמ טנרעל ,טסיט
 ,"ןײטַאל

 .המכח רענעגייא ןייז ןופ טכַאלעצ קרַאטש ךיז טָאה רע

 רועיש א ןָא טדער טסיטנעד רעד

 ןכַאמ וצ ךיז טסיילפ רע .רועיש ַא ןָא טדער ,טסיטנעד רעד ,ןיקּפיצ .רד

 ליומ ןיא םיא ןקוק רעטעפ ןוא סעמומ ייווצ סלזייר .ןעלזייר ףיוא קורדנייא ןַא

 יו לכיימש ַא טימ רימ ףיוא טקוק לזייר .רעטרעוו ענייז ןעגנילש ןוא ןיײרַא

 ןוא טסיטנעד ןפיוא קוק ךיא "?קינײשט ַא רע טקַאה סָאװ; :טדער רענייא

 .טשינ ריא טלעפעג טסיטנעד רעד סָאװ ןדירפוצ קרַאטש ןיב ןוא ןעלזייר ףיוא

 ןַא סלַא טעברַאעג ןוא טרידוטש טָאה רע יו טלייצרעד טסיטנעד רעד

 ,טעברַא רעד ייב סָאב םעד טרַאנעגּפָא טָאה רע .יירעדיינש ייב רָאטיײרעּפא

 -ָארּפ םעד טרַאנעגּפָא טָאה רע .ןעמַאזקע ןייז ןופ טכַארטעג טָאה רע לייוו

 טָאה רע .טעבױַא רעד ןופ דימ ןעוועג זיא רע לייוו ,ןעמַאזקע םייב רָאסעפ

 .קינייוװ ןרידוטש וצ ןוא קיניײיוו ןטעברַא וצ ידכ ,טײרדעגסױרַא קיצנוק ךיז

 טשינ ןעוו ,ןרַאנּפָא ןענעק ןעמ זומ --- ,טגָאזעג רע טָאה ,עקירעמַא ןיא ---

 ,תורצ ףיוא ןעמ זיא

 ,ןכַאל ןפלָאהעג םיא ןבָאה עלַא .טכַאלעג קרַאטש המכח ןייז ןופ טָאה רע

 .ןעלזייר טימ ךיא ץוח ַא

 יז .גייווש ךיא סָאװרַאפ רימ ףיוא ןבעגעג קוק ןגנערטש ַא טָאה לזייר

 ןייז ןּפַאלקעצ ןוא לטרעוו ַא סעּפע ןגָאז לע ךיא זַא ,טנכערעג אמתסמ טָאה

 זיא רעוו ןוא ךיא ןיב רעו ?םיא ןגעק ןדייר ךיא ןעק יו רעבָא .ץכעמירַאב

 ןייק ןלָאצַאב טשינ ןעק סָאװ ,ןענישַאמ-רעגניז ןופ טנעגַא ןַא ןיב ךיא ?רע

 ןַא זיא רע ןוא ,רעדיל סעטסָאבעלַאב ןייז ןביול רַאפרעד זומ ןוא טלעג-הריד

 םענייק וצ ףרַאד ,ןדָאב ןטסעפ ַא ףיוא טייטש ,טסיטנעד ַא ,רענַאקירעמַא

 .ליוו רע ןעוו ןפלעה ערעדנַא ךָאנ ןעק ןוא ןעמוקנָא טשינ

 ַא טימ ,טָאה רע סיפָא ןסיורג ַא רַאפ סָאװ טלייצרעד טסיטנעד רעד

 -ַאּפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע ןעוו ,רע טגָאז ,גנַאפנָא ןיא ,ןטנעיצַאּפ ךס

 סיפָא ןיא ךיז ייב דניירפ ןוא םיבורק עכעלטע טצעזעגקעװַא רע טָאה ,ןטנעיצ

 -ּפָא ןענעק עקירעמַא ןיא ףרַאד ןעמ --- ."יזיב, זיא רע זַא ,ןעניימ לָאז ןעמ
 השעמ יד טקידנעעג רע טָאה --- ,רעגנוה ןופ סיוא ןעמ טייג טשינ ןעוו ,ןרַאנ

 .השעמ עיינ ַא ןלייצרעד ןביוהעגנָא דלַאב ןוא לַארָאמ ַא טימ

 ,גייווש ךיא סָאװרַאפ רימ ףיוא ןָאטעג קוק ַא רעדיוו טָאה לזייר

 ,רָאטקָאד עינַאּפ ,רימ טגָאז --- :טגערפעג םיא טָאה עמומ ענירג סלזייר
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 קרַאטש טוט םענעי ןוא ןָאצ ַא סױרַא םענייא טסייר ריא ןעוו ריא טליפ יוװ

 ?ןדלַאװעג טכַאמ ,טיירש רע ןוא ייוו

 טסיטנעד רעד טָאה --- .יינש רעקירָאיַארַאפ רעד יוװ ךימ טרַא סע --

 .טכַאלעצ קרַאטש ךיז ןוא ,טגָאזעג

 רימ וצ טכַאמעג ןוא קוק ןגנערטש רָאג ַא ןבעגעג רימ ףיוא טָאה לזייר

 .ןגייוושרַאפ טשינ סָאד םיא לָאז ךיא זַא ,רעגניפ ַא טימ

 בָאה ךיא .ּפיר רעטעביז רעד ןיא ןגָאװצנײרַא םיא יו טליפעג בָאה ךיא

 טרַא'ס ןוא ןייטש ַא ןופ ץרַאה ַא טָאה שטנעמ ַא ןעוו זַא ,ןגָאז טלָאװעג םיא

 יװ רעבָא .ןעמירַאב טשינ טימרעד ךיז רע ףרַאד ,ןקיטייוו סמענעי טשינ םיא

 ַא יא ןוא ןַאמערָא ןַא יא ןיב ךיא ?ןקרַאטש ַא ,ןכייר ַא ןגעק ןדייר ךיא ןעק

 .ןישַאמ ַא ןפיוקרַאפ טשינ ןעק ךיא ןוא ןייצ טסייר רע .רענירג

 ןוא רימ וצ טקניװ לזייר זַא ,טקרעמַאב ךעלדנע טָאה טסיטנעד רעד

 ריא ףױא טכַאמ רע ביוא ,זיא .תומכח ענייז טימ טשינ ךיז טריסערעטניא

 טָאה רע .ןפרָאװעגסױרַא דייר ענייז עלַא ךָאד ןענעז ,קורדנייא ןייק טשינ

 ןגױא יד ןיא ךיילג ריא קידנקוק ןוא ריא וצ טקעריד ןדייר וצ ןבױהעגנָא

 :טגָאזעג רע טָאה ןײרַא

 סַאלב ,סייוװ רעייא וצ ןייש ױזַא ךייא טסַאּפ טייקטסנרע רעייא ---

 ,םינּפ

 לָאז ךיא ןטעב סָאװ ןגיוא טימ ריִמ ףיוא טקוק ןוא ןָא םיא טקוק יז

 | ,ןגייווש טשינ

 :רָאפ טצעז רע

 !ןגיױא !ןגיוא ריא טָאה !ןגיוא ערעייא ---

 ,טגייווש יז

 :רעטייוו טדער רע

 !רָאה ערעייא !רָאה עצרַאװש ,ךעּפ ערעייא !רָאה ערעייא ---

 :גָאז ַא ןבעגעג ןוא ןרילָארטנָאק טנעקעג טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה לזייר

 -עגסױרַא ייז טלָאװ ריא יװ ןעגנילק רעטרעוו ענייש עלַא ערעייא ---

 | ,ןַאמָאר ַא ןופ ןעמונ

 ךיז ,טסיטנעד רעד טרעפטנע -- ,ןענַאמָאר ןייק טשינ ןעייל ךיא ---

 וצ טייצ ןייק טשינ בָאה ךיא --- ,ןזיוה עדייב ןֹופ ןשטיינק יד קידנע;צפױרַא

 .סעטכָאמש ןענעייל

 -ַאפ --- ,טרעלקרעד לזייר טָאה --- ,ןענעייל ָאי טפרַאדעג ריא טָאה --

 .גולק ןעמ טרעװ ,ייז טנעייל ןעמ ןעו סָאװ ,ןענַאמָאר ערַאברעדנּוװ ןַאר

 טעװ --- רימ ףיוא קידנזיײװנָא --- ,ןַאמנעגנוי םעד טָא ןגערפ טעװ ריא בוא
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 ,רימ ףיוא טקוק יז ןוא --- ,ןענעייל וצ ןענַאמָאר עטוג עכלעוו ,ןגָאז ךייא רע
 .ןגָאז סעּפע לָאז ךיא

 ,טוג זיא'ס ,ונ ,ונ --- רע טגָאז --- ?םענירג ַא ייב ןגערפ לָאז ךיא ---
 ןייק טשינ וליפַא בָאה ךיא ?ןענעייל וצ סָאװ ,םענירג ַא ייב ןגערפ לָאז ךיא
 .גנוטייצ א ןענעייל וצ טייצ

 --- ,לזייר ךיז טכַאלעצ -- !טשינ ךיוא ריא טנעייל גנוטייצ ןייק --
 ?ריא טנעז שטנעמ ַא רַאפ סָאװ ָאט

 -נעד רעד טרעלקרעד --- ,טגָאזעג סָאד רימ טלָאװ ערעדנַא ןַא ןעוו --- '
 ןגָאז ןעמ ןעק ױזַא יו רעבָא .ןגיוושעג טשינ רָאג ןיוש ךיא טלָאװ --- ,טסיט
 ,טשינ ןעק ךיא ?דניק ביל ,ווָיַאנ ,ןייש ַאזַא ןגעק טרָאװ טכעלש ַא

 ףלעה ךיא סָאװרַאפ קילב ןגנערטש רָאג ַא ןבעגעג רימ ףיוא טָאה לזייר
 לזייר יו ןלעפעג טשינ םינּפא זיא עמומ רענַאקירעמַא ריא .סױרַא טשינ ריא
 סעּפע ,ןַאמ ריא ןפורעג ,טלעטשעגפיוא ךיז יז טָאה ,טסיטנעד םוצ טדער
 ריא טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא ,עמומ רענירג סלזייר וצ ןיירַא רעיוא ןיא טגָאזעג
 רעיוא ןיא טעשטּפעשעגנײרַא רימ טָאה עמומ ענירג ריא .ןעגנַאגעגסױרַא ןַאמ
 טָאה יז .רעמיצ ןטייװצ ַא ןיא ןײגוצסױרַא ריא טימ ךימ טעב יז זַא ,ןיײרַא
 ןײרַא ןיב ,טקידלושטנַא ךיז ,טלעטשעגפיוא ךיז בָאה ךיא .ןגָאז וצ סעּפע רימ
 .ןעגנַאגעגכָאנ רימ זיא עמומ ריא .רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא

 רימ ןופ טגנַאלרַאפ עמומ ריא סָאװ

 -יצ ןטייווצ ַא ןיא ןעמוקעגנײרַא ןעמומ רענירג ריא טימ ןיב ךיא ןעוו
 :טגָאזעג רימ וצ יז טָאה ,רעמ

 -נעד ןטימ ןעלזייר ןזָאלעגרעביא עלַא רימ ןבָאה ,ןעזעג טסָאה וד יו ---
 ?טסײטשרַאפ ,ןגיוא ריפ ןשיווצ ןדייר ןלָאז ייז ןליוו רימ .טסיט

 .טסוװעג טשינ בָאה ךיא -- ,טגָאזעג ךיא בָאה --- ,טקידלוׂשטנַא ---
 .סורג ַא ןעמענּפָא זיולב ןעמוקעג ןיב ךיא .ןתח ַא ןייז טעװ ָאד זַא

 --- ,טרעלקרעד ץמומ סלזייר טָאה -- ,טשינ ךיד קידלושַאב ךיא ---

 ,דניק טנרעלעג ַא זיא יז .דניירפ רעתמא ןַא סלזייר טסיב וד זַא ,סייוו ךיא
 ?ךעלדיימ ערעדנַא יוװ ּפַאׂש ַא ןיא ןטעברַא וצ חוכ יז טָאה ,ונ .דניק ךַאװש ַא
 טספרַאד וד .רעווש ןטעברַא טׂשינ ךיוא טסנעק .ךַאװש ךיוא טסיב ןיײלַא וד
 ַא ריא ךיז טפערט סע זַא ,טנייה .ןפלעהסיורַא ריד לָאז סָאװ ,הלכ ַא ןגירק
 רַאפ עגושמ זיא רע ?רעסעב ןייז ןעק סָאװ !רָאטקָאד-ןָאצ ַא ,ךודיׂש רערעייט
 ףיוא ןגָארט יז טעוו רע .יז טביול רע ןוא ךעלטרעווכעטש םיא טגָאז יז ,ריא
 ,טנעה יד

 ,ךיא גערפ --- ?ןָאט ךיא לָאז ריא טליוװ עשז סָאװ זיא ---
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 "רעד-- .ןרעו הלכ ַא רעירפ יז לָאז ,טייצ ַא רַאפ טשינ יז עז --

 םיא וצ יז טָאה ,ריד ןָא ,ןטכענ ןעוועג ָאד זיא רע ןעוו --- ,עמומ ריא טרעלק

 -יבעגרעביא ןַא ןרָאװעג יז זיא ,ןעמוקעג וטסיב טנייה .ןייפ רעייז טדערעג

 .םיא ףיוא טשינ ןיוש טקוק יז .ענעט

 זיא עכלעװ ,ןעלזייר ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז דייר רעזדנוא

 ןוא קעװַא עלַא טנעז ריא --- :טגָאזעג ןוא עטכָאקעגפיוא ןַא ןפָאלעגנײרַא

 וצ סָאװ טשינ רעמ םיא טימ בָאה ךיא !םיא טימ ןיײלַא ןזָאלעגרעביא ךימ

 ױףעיײרעמירַאב ןוא תוישעמ ענייז עלַא ןיוש ןעק ךיא ,ןדייר

 :רימ וצ טדנעוװעג ךָאנרעד ךיז טָאה יז

 ןליוו עלַא .גנורעוושרַאפ רעד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טסָאה וד ןוא ---

 "ייק !ןתח ןייק טשינ ףרַאד ךיא !ןתח ןייק טשינ ליוװ ךיא .ןגרָאזרַאפ ךימ

 !טשינ ךיוא ךיד !טשינ ךיא ליוװ םענ

 -- ךיא -- ןגָאז ןביוהעגנָא ךיא בָאה --- קידלוש טשינ ןיב ךיא ---

 יו ןסעזעג טסיב וד --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,קידלוש ָאי טסיב וד --

 טסָאה וד .טמירַאב ךיז טָאה רענעי ןעוו טרָאװ ַא טגָאזעג טשינ ןוא םלוג ַא

 ןַא ןרָאװעג ךיוא ןיוש טסיב .ןייצ טסייר סָאװ םענייא רַאפ ןקָארשרעד ךיז

 ךייא ןעק'כ !עפ .םיא רַאפ ךיז ןעמ טגייב ,ןכייר ַא טעז ןעמ זַא .רענַאקירעמַא

 !ןקוקנָא טשינ עלַא

 יןענעגעזעג וצ ךיז ןָא ,ןפָאלעגסױרַא זיא יז

 ךיז ךיא בָאה ּפַאלק ַאזַא ףיוא .רעטפעלּפעג ַא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא

 .טכירעג טשינ

 -קערש ַא טָאה יז --- .טגָאזעג עמומ ריא טָאה -- !יז זיא ױזַא טָא --

 רַאפ וט ךיא .אנקמ טשינ םענייק ךיא ןיב ,טגערעגפיוא טרעוו יז .סעכ ןכעל

 ןייז אנקמ טשינ ךימ ףרַאד ןעמ .ןעזעג ךָאד טסָאה --- ?יז ןוא סעלַא ריא

 םעד בילוצ ריא טימ ןעמוקעג ןיב ךיא ,ןכַאמ הנותח ריא ליוו ךיא .ריא טימ

 ןיוש ריא טעװ ןכָאװ רָאּפ ַא טשינ יז עז ,ךיד ךיא טעב זיא .עקירעמַא ןייק

 .רָאטקָאד-ןָאצ רעד ןרעוו ןלעפעג

 .טגָאזעג ךיא בָאה -- !טכַאנ עטוג ַא --

 וצ טשינ יז ,וצ רימ טסגָאז --- ,טגָאזעג יז טָאה --- !טכַאנ עטוג ַא --

 ?ןכָאװ רָאּפ ַא שטָאכ ןעז

 טימ טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ןעז טשינ רעמ לָאמנייק יז לע ךיא ---

 .ןייוועג ַא טעמב

 ,טגָאזעג יז טָאה -- !קנַאד ַא --
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 דיל ַא רימ טעמדיוו סעסימ ןיימ

 .םבָאה ,רעטגערעגפיוא ןַא ,רענעכָארבעצ ַא ןעמוקעג םײהַא ןיב ךיא ןעוו
 ,ןביירש ןוא טנַאה ןיא ןעּפ ַא טימ ןציז ,סעסימ ןיימ ,ןעלטיג ןפָארטעג ךיא

 ;ןפורעגסיוא יז טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה יז ןעוו
 זיא סָאװ ,דיל ַא ביירש ךיא .ןחישמ ףיוא יו ריד ףיוא טרַאװ ךיא --- |

 ,ריד וצ טעמדיוועג

 ;טנעייל יז ןוא

 ךימ סיוטש ,ךימ גָאלש

 .ביל ךימ בָאה יבַא

 ךימ ּפוצ ,ךימ סייר

 ,ביל ךימ בָאה יבַא

 ןוא ןביל ףיוא ךימ טרעה -- :תוחוכ עלַא טימ ןעירשעגסיוא בָאה ךיא

 !רעדיל ןענעייל רימ ףיוא טרעה

 א ךָאנ ְךיֵא בָאה טציא ןוא --- :גנורעטסיײגַאב טימ ןפורעגסיוא טָאה יז

 | :תורוש רָאּפ

 ,יירש ,רימ ףיוא יירש

 ,שטַאּפ ,ךימ שטַאּפ

 ,ביל ךימ בָאה יבַא

 ךיא !רעדיל ןענעייל רימ ףיוא טרעה, .טצַאלּפעג טָאה דלודעג ןיימ
 וצ סעלַא ךייא ,טלעג ןעייל ךיז לעװ ךיא .ןטלַאהסיױוא טשינ ךייא ןופ ןעק
 ,ךייא ייב ןעניֹוװ טשינ רעמ לי ךיא .ךייא ןופ ןע:צסױרַא ךיז ןוא ,ןלָאצַאב
 | !יַאב דוג

 .סַאג ןיא סױרַא ןיב ןוא ריט רעד טימ ןָאטעג ץעז ַא בָאה ךיא

 -עג ןוא ןגעלעג ןיב ךיא .ןפָאלשעג טשינ רָאג טכַאנ עטצעל ןיב ךיא

  ךיב ןעמעלַא טימ :ןיב ךיא טשינרָאג רעסיורג ַא רַאפ סָאװ ךיז ןגעוו טרעלק
 ,זגורב ךיא

 לָאז ךיא טלָאװעג ןבָאה ייז ?סָאװרַאפ .טשינ ךיא םוק םיבורק עניימ וצ

 ךיא רעבָא .טכער ךָאד ייז ןבָאה .טשינ סע ןיב ךיא ןוא טייל לקיטש ַא ןייז
 ןרעטש ייז !ייז וצ ךיא בָאה סָאװ רעבָא ?ןיב ךיא יו שרעדנַא ןייז ןעד ןעק
 ןגָארטרַאפ טשינ ןעק ךיא רעבָא .ליוו ךיא סָאװ ןָאט ךימ ןזָאל ייז .טשינ רימ
 ןטכַארט ייז סָאװ ךיא סייוו ,קוק ַא רימ ףיוא ןעוט ייז זַא .ןקילב ערעייז
 | ...ךימ ןגעוו

 ךיוא ךיא ןיב ,לטעטש ןיימ ןופ ןעמוקעג טשרע זיא סָאװ ,ןעלזייר טימ

 ריא ,ןסירגַאב יז ריא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ,עקידלוש יד זיא יז רעבָא .זגורב
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 ַאזַא ןבעגעג רימ יז טָאה ,ריא ךָאנ טקנעבעג בָאה ךיא קרַאטש יװ ןלייצרעד

 .ןעמוק טשינ רעמ ריא וצ ןיוש ןעק ךיא זַא ,אבה ךורב

 טשינ ןוא טגערעגפיוא ןעוועג זיא יז זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ליוו ןעמ זַא

 -עג ריא טָאה ןעמ סָאװ ןסָארדרַאפ ריא טָאה סע .טדער יז סָאװ טסּוװעג

 טסיטנעד רעד .ןרעיילשרַאפ םיא טימ יז ליוװ ןעמ ןוא טסיטנעד ַא טכַארב

 טימ טליּפשעג ךיז ,ןזיוה ענייז ןופ ןשטיינק יד טקורעגפיורַא לָאמ עלַא טָאה

 .ןעגנואוטפיוא ענייז טימ טמירַאב ךיז ,רעגייז ןייז ןופ טייק רענעדלָאג רעד

 סָאװ ,ךעלטרעווכעטש ןבעגעג םיא יז טָאה .ןלָאװקעג ןבָאה םיבורק עריא ןוא

 טכַאמעג םיא יז טָאה רעטרעוו רָאּפ ַא טימ .ןרעה וצ היחמ ַא ןעוועג ןענעז

 קזוח ןפלעה ריא לָאז ךיא זַא ,ןעקנּוװעג רימ וצ טָאה יז .רעקַאנק סיוא רַאפ

 ַא ןוא ,רענירג ַא ,ךיא ?ןָאט טנעקעג סע ךיא בָאה יװ זיא .םיא ןופ ןכַאמ

 ןטסעמרַאפ ךימ ךיא ןעק .טסיטנעד ַא ןוא רענַאקירעמַא ןַא ,רע ןוא בוח-לעב

 ?םיא טימ

 זיא יז ?ןגָאנײרַא ױזַא טנעקעג םיא לזייר רעבָא טָאה עשז סָאװרַאפ

 ךָאנ טָאה רע ?ןעלזייר וצ ןכיילגרַאפ ךיז ןעק רע זיא .ענירג ַא ךיוא ךָאד

 ?יז יו טומ ליפ ױזַא

 טָאה סָאװרַאפ ,רימ טימ עיטַאּפמיס ןבָאה טפרַאדעג רעבָא ךָאד טָאה יז

 "גָאק רעקרַאטש ַא רימ ןגעקטנַא טציז סע ?עגַאל ןיימ ןענַאטשרַאפ טשינ יז

 יװ טלייצרעד רע .טסיטנעד סלַא סיפָא ןייז טימ ךיז טמירַאב רע .טנערוק

 ייב ליװ רע ןוא ?ןעמירַאב ךיז ךיא ןעק סָאװ טימ .ןייצ סױרַא טּפעלש רע

 רַאפ סָאװ טימ ?םיא ןגעק ןרעוװ ךיז ךיא ןעק ,ונ .עטבילעג ןיימ ןעמענוצ רימ

 יז טעװ רימ ייב זַא ,ןגָאז ריא םיא ןעק ?םיא ןגעק ןפמעק ךיא ןעק ןפָאװ ַא

 ?םיא ייב יו רעכייר ןוא רעסעב ןבעל

 זיא .קיטייו ןוא סורדרַאפ ןופ טצַאלּפעג בָאה'כ ןוא ןסעזעג ןיב ךיא

 .טרעזייבעג רימ ףיוא רָאג ךיז יז טָאה רימ ףיוא תונמחר ןבָאה וצ טָאטשנָא

 !ןענעק טשינ רעמ יז ליוו ךיא

 !ךעבענ ,עטסָאבעלַאב עטוג ןיימ

 עטוג יד ,עטסָאבעלַאב ןיימ טימ טגירקעצ ךיז ךיא בָאה סָאװרַאפ ןוא

 ןוא טלעג-הריד רַאפ קידלוש ריא ןיב ךיא ,רימ וצ טוג ױזַא זיא יז ?לטיג

 ,יז ןָאמרעד ךיא ןעוו ,טשינ ךימ טנָאמ יז .גָאט ַא ןטיײצלָאמ יירד ןסע רַאפ

 ךיא בָאה סָאװרַאפ .ןרעה טשינ וליפַא יז ליוו ,טלעג קידלוש ריא ןיב ךיא זַא

 ?ריא טימ טגירקעצ ךיז

 ץכעביירש ריא !רעדיל שכעלרעדיוש ,רעדיל עטכעלש טביירש יז ,תמא
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 ךד לע פ סעטָאג .אנהח

 ןעק יז ?קידלוש יז זיא סָאװ ָאט .ןיז ןייק טשינ ןוא םעט ןייק טשינ טָאה
  ?טשינ טביירש ןוא רעסעב ןביירש

 טביירש סָאװ ,רענייא ןופ רעטרעוו-עביל ןרעה וצ רעוװש זיא'ס ,תמא
 ןעק ךיא ןעו רעסעב ןעוועג טלָאװ יאדווא .רעװש זיא'ס .רעדיל עטכעלש
 ַא ןיוש בָאה ךיא רעבָא .טוג ןוא ביל טנעז ריא ,לטיג עביל ןיימ , :ןגָאז ריא
 ןעק יו רעבָא ."ייווצ רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא ץרַאה ןיימ ןיא ,עטבילעג
 -רַאפ זיא קידלוש ריא ןיב ךיא סָאװ ץלַא זַא ,רעטרעוו עכלעזַא ןגָאז ריא ךיא
 .(ןביירשרַאפ וצ ךַאז ןייק טשינ לעפרַאפ ךיא) !ריּפַאּפ ףיוא זיולב ןבירש

 זגורב ןייז טשינ ןעק ךיא .עטסָאבעלַאב ןיימ ןטעבוצרעביא סילשַאב ךיא
 ,עציטש עצנַאג ןיימ טציא ךָאד יז זיא ןעמעלַא ךָאנ .טלעוו רעצנַאג רעד טימ
 -טנא ,לטיג ערעײט, :ןגָאז ריא ,קיטשירפ רַאפ ךָאנ ,ּי!רפ רעד ןיא לעװ ךיא
 עטגערעגפיוא ןענעז ,רעביירש ,רימ .ךייא וצ ךערפ ןדייר רַאפ רימ טקידלוש
 ,יז ךַאמ ךיא) ,"רעביירש ,רימ,; ףגָאז לעװ ךיא סָאװ טימרעד ."ןשטנעמ
 ,טוג רָאג ןליפ יז טעוװ ,(ןרעביירש ַא רַאפ ,סע טסייה

 ,טשינ טרעפטנע יז ?!ןגרָאמ טוג, ריא גָאז ךיא ,!רפ רעד ןיא
 יז בָאה ךיא סָאװ לָאמ עטשרע סָאד זיא'ס) .ריא ךיא גָאז ,"עלעטיג;

 ,(לטיג טָאטשנָא עלעטיג ןפורעג

 ךיא; ,דייר יד ןגָאלשעגרעביא רימ יז טָאה *!עלעטיג טשינ ךימ טפורק
 ןרַאנּפָא ןזָאל טשינ רעמ ךיז ליוװ ךיא ."ּפָא ךימ טרַאנ ןעמ ןעוו טנייפ בָאה
 טלַאה ָאט ,ןענַאד ןופ סױרַא ךיז טיצ ריא זַא ,טגָאזעג טָאה ריא !ךייא ןופ
 "!טייג ןוא ןכַאז ערעייא ןייא טקַאּפ !טרָאװ

 ןבילבעג ןיב ךיא .קעװַא זיא ןוא ריט רעד טימ ץעז ַא ןבעגעג טָאה יז
 ןיא ןדעי רימ טגעלפ יז ּוװ ,שיט ןבלעז םעד ייב .רעטעגרהרעד ַא יװ ןציז
 יז טָאה ,סע ךיא יװ ןקוק וצ ןבָאה האנה ןוא קיטשירפ ןעגנַאלרעד לרפ רעד
 טנייה לעװ ךיא זַא ,סע טסייה .הריד ריא ןופ ןעיצסױרַא ךיז ןסייהעג רימ
 ,טשינ ךיוא ןיוש ךיא בָאה גנוניוװ ןייק ןוא ןסע טשינ קיטשירפ ןייק

 וצ ײװמַארט ףיוא זױלב בָאה ךיא .ענעשעק ןיא ּפַאט ַא וט ךיא
 ךיא לָאז יצ עגַארפ יד זיא ,ינַאּפמָאק ןישַאמ רעגניז רעד ןופ סיפָא םוצ ןרָאפ
 ,ןרָאפ ףיוא יצ ןסע ףיוא ןבעגסיוא טנעס רָאּפ יד

 ,עגַארפ יד זיא סָאד --- ?קיטשירפ רעדָא ןרָאפ ?ןרָאפ רעדָא קיטשירפ

 ןַאלּפ רעיינ ןיימ

 ןַא ףיוא קיטשירפ םעד ןגײלוצּפָא סילשַאב ךיא .טגיזעג טָאה ןרָאפ סָאד
 ,ינַאּפמָאק ןישַאמ רעגניז רעד ןופ סיּפָא םוצ טשרעוצ ןרָאפ ןוא לָאמ שרעדנַא
 .ןעלזייר ןעז טפרַאדעג בָאה ךיא לייוו ,ןעוועג טשינ טרָאד ןטכענ ןיב ךיא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טָאה בוט-םוי םעד ןופ .בוט-םוי ַא ןעוועג ןעלזייר בילוצ רימ ייב זיא ןטכענ

 יעלַאב ןיימ טימ ןוא ןעלזייר טימ טגירקעצ ןיב ךיא זַא ,ןזָאלעגסיױא ךיז

 ןרעו טציא ךיא זומ ,ױזַא ביוא .ןעניוװ וצ ּוװ טשינ בָאה ךיא ןוא ,עטסָאב

 טשינ טציא בָאה ךיא סָאװ סָאד .טנעגַא רעתמא ןַא ,שטנעמ רערעדנַא ןַא

 רעטייוו ןוא ןָא טנייה ןופ .רערעל רעטסעב ןיימ זיא קיטשירפ ןסע וצ ףיוא

 ,רענידרַאפ רעסיורג ַא ןרעוו זומ ךיא .ךיז ןגעוו זיולב ךיא טכַארט

 טומ םעיינ טימ ןענישַאמ-יינ רַאפ ןענָאמניײא ןָאט זָאל ַא ךיז לע ךיא

 ;ןטנעילק עניימ ןגָאז לעװ ךיא .טייקגנערטש טימ .םעטסיס רעיינ ַא טימ ןוא

 יױרפ ַא טעװ רעמָאט *!ןישַאמ יד קעװַא ךיא םענ ,טׂשינ ביוא !טלָאצַאב;,

 זיא'ס סָאװ סָאד זיולב ןרעה ןוא ןעז לעװ ךיא .ןרעה טשינ ךיא לעװ ,ןענייוו

 .רימ רַאפ טוג

 ןעמ ןטעב ןוא ןריט יד ןיא ןּפַאלק ןוא זיוה וצ זיוה ןופ ןייג לע ךיא

 .ןגיל ַא ןגָאז ןופ ןטלַאהּפָא טשינ ךיז לעװ ךיא .ןישַאמ ַא ןפיוק רימ ייב לָאז

 רימ ייב ןפיוק וצ ןטעב ןוא רעדניק טימ בייוו ַא בָאה ךיא זַא ,ןגָאז לעװ ךיא

 .ךעלהפוע ,ךעלרעדניק עניילק ,רעדניק עניימ וצ דיילטימ סיוא ןישַאמ ַא

 ךיא .ןטערטּפָא טשינ לעװ ךיא .ןענידרַאפ וצ ידכ ,ןטלעוו ןסיירנייא לעװ ךיא

 ףרַאװ ךיא ,ןישַאמ ַא טפיוקרַאפ ןבָאה לעװ ךיא זיב ןייג םייהַא טשינ לעוװ

 .גלָאפרעד :ךַאז ןייא ןעניז ןיא בָאה ןוא ץלָאטש ןיימ ןוא השוב ןיימ קעװַא

 ךיא .קידלוש ןיב ךיא סָאװ עטסָאבעלַאב ןיימ ןלָאצַאב ןענעק ךיא לעװ ןַאד

 ןיוש טכַארט סָאװ ,יורפ רערעטלַא ןַא וצ ,גנוניווװ ַא ןיא ןע;צנײרַא ךיז לעוװ

 ,סעסימ ןייק טימ טשינ רעבָא ,עביל ןופ טלַאה ךיא .עביל ןגעוו רעמ טשינ

 .ןיֹוװ ךיא ןעמעוו ייב

 ַא יו ןעזסיוא טשינ ךיא לעװ ,ןעלזייר וצ ןעמוק לעוװ ךיא זַא ,ךָאנרעד

 -וקנָאק ןייק רַאפ ןקערׂש טשינ ךיז לעװ ךיא .טומ ןבָאה לעװ ךיא ,לאימולש

 ןגעוו תוישעמ ןלייצרעד טעװ רענעי ,םיריוטקָאד רַאפ ,ןטסיטנעד רַאפ ,ןטנער

 ןעמעוו ,ןטנעילק עגיימ ןגעוו סעטכישעג ןלייצרעד ךיא לעװ ,ןטנעיצַאּפ ענייז

 -רעד ַא סלַא ןלעטשרָאפ ךיז לעװ ךיא .ןישַאמ-יינ ַא ןפיוק וצ ןייא דייר ךיא

 -כיוו ,ךיירגלָאפרעד זיא סָאװ רעדעי זיא עקירעמַא ןיא .טנעגַא רעכיירגלַאפ

 .קיטכיוו טשינרָאג זיא ,גלָאפרעד ןייק טשינ זיא סָאװ ,רענעי ןוא ,קיט

 רעגניז רעד ןופ סיפָא םעד ןיא טירט עצלָאטש טימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 רענייא ,שטנעמ רעיײנ ַא ןיב ךיא זַא ,טליפעג בָאה ךיא .עינַאּפמָאק ןישַאמ

 .סעסקוס ןופ לעװש רעד ףיוא זיא סָאװ

 וצ עינַאּפמָאק רעגניז רעד ןופ סיפָא ןיא ןעמוקעגנײרַא ןיב ךיא ןעוו

 עשרַאטערקעס יד רימ טָאה ,גנונָאמנײיא רעד רַאפ ךעלטרַאק עניימ ןעמענ

 ,ץלָאטש טימ טרעפטנעעג ריא בָאה ךיא ,ןטכענ ןעוועג ןיב ךיא ּווװ טגערפעג
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 דל עפ סעטָאג אנח

 צניימ ןלייצרעד טשינ ךָאד ריא זומ ךיא .ןעמונרַאפ ןעוועג ךיא ןיב ןטכענ זַא
 ריא יוװ ױזַא ,דייל טוט רימ, :רימ וצ יז טגָאז .ןטייהנגעלעגנָא עטַאװירּפ
 גנונַאמנייא רעייא רעטלַאװרַאפ רעד טָאה .ןעוועג טשינ ָאד ןטכענ טנעז
 ."טנעגַא ןרעדנַא ןַא וצ ןבעגעגקעװַא

 "?סָאד טניימ סָאװ; ,ריא ךיא גָאז ,"טשינ ייטשרַאפ ךיא;

 ְךַא סלַא טעברַא רעייא טשינ רעמ ליװ ןעמ זַא, ,יז טגָאז ,"טניימ סע;

 ,ןגָאז סָאד ךייא ןסייהעג רימ טָאה ןעמ .דייל טוט רימ .טנעגַא

 ךיא .ןדייר וצ סָאװ טשינ סייוו ךיא .רעטלפייווצרַאפ ַא ןייטש ביילב ךיא
 ךיא ,רעטלַאװרַאפ ןיימ ןגעוו ןַאד יז גערפ ךיא .רעטלמוטעצ ַא עלייוו ַא ייטש
 רימ טרעפטנע יז רעבָא .טייקכעלגעמ ַא ןבעג ךָאנ רימ ןטעב וצ םיא ןכער

 יז ,גָאז ךיא סָאװ קידנרעה טשינ ךיז טכַאמ יז רעדָא ,טשינ טרעה יז .טשינ
 .יזיב ,ןעמונרַאפ זיא

 .ןײגוצסױרַא געוו םעד ןעזעג טשינ רעמ ןַאד בָאה ךיא

 ךייטש ןבילבעג ךיא ןיב סיפָא ןופ ןעמוקעגסױרַא ךעלדנע ןיב ךיא ןעוו

 ךַאלּפ ןטיירגעגוצ ַא דימת ךיא בָאה ךעלנייוועג .ןָאט וצ סָאװ טרעלקעג ןוא

 ןַאלּפ ַא ןָא ןצנַאגניא ןעוועג ךיא ןיב לָאמ סָאד רעבָא ,לַאפכרוד ַא ךָאנ

 וו ןַאלּפ ַא ןבָאה ךיא ףרַאד טשרעוצ זַא ןלַאפעגנײא ןַאד רימ זיא סע

 -ענַאלּפ וצ חוכ ןבָאה וצ ידכ ,קיטשירפ ןסע וצ ףיוא טנעס רָאּפ ַא ןגירק וצ

 ךעוועג זיא ןַאלּפ ןייא .רענעלּפ ייווצ ןלַאפעגנייא םעד ןגעוו רימ ןענעז .ןעוו

 ךעייל םיא ייב ןוא ןַאמׂשיילפ לאיזוע רעטכיד םעד ,דניירפ ןיימ וצ ןייג וצ

 ךפיוא ןַאלּפ םעד בָאה ךיא .ןגָאזּפָא טשינ רעכיז רימ טעװ רע .טנעס רָאּפ ַא

 זַא ,רעכיז יװ טעמכ זיא'ס זַא ,טנכערעגסיוא בָאה ךיא .ןזיוועגקירוצ טרָא
 רשפא טרעלק רע ןוא ענעשעק ןיא טנעס ןייק טשינ ןיילַא טָאה ןַאמׂשיילּפ
 "רעכיז רע טעװ םיא וצ ןעמוק לעוװ ךיא זַא ,רימ ייב האוולה ַא ןגירק ןגעוו

 חוטב ןייק .ןגירק טשינ אמתסמ טעװ רע ןוא ,ןגעווטעניימ ןופ ןעייל ןפיול

 .ןרעגרע ךיז רע טעװ .בוח-לעב ַא ךיוא ךָאד זיא רע לייוו ,טשינ רע זיא

 םיא ךַאז עטסעב יד זיא ,ןכַאז עכלעזַא ןופ קרַאטש רעייז ךיז טרעגרע רע

 טשינ ,הצע ןַא ןטלַאה וצ ךיז זיולב ןייג וצ 'טוג זיא םיא וצ ,ןעּפעשט וצ טשינ
 ,טלעג ןייק ךָאנ
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 לדנײש עמומ ןימ

 עמומ ןיימ וצ ןייג לע ךיא :ןַאלּפ רעטייווצ ַא ןלַאפעגניײא רימ זיא

 ַא רעייז זיא יז רעבָא ,םערָא ןיילַא זיא יז .רעטסעוװש סעמַאמ ןיימ ,לדנייש

 ַא ןעמעלַא טניפעג יז .טרָאװ טכעלש ןייק םענעי ןגָאז טשינ ןעק יז .עטוג

 טסייוו יז .עמערָא ןופ טשינ לעיצעּפס ןוא םענייק ןופ טשינ טכַאל יז ,תוכז

 ליטש טדער יז ,לאימולש ַא ,ןַאמערָא ןַא ףיוא ּפָארַא ןביוא ןופ ןקוק ןופ טשינ

 ןטימ ,ןעמַאמ ןיימ ןיא ךימ יז טנָאמרעד ,רימ וצ טדער יז ןעוו .ךייוו ןוא

 -עג בָאה ךיא יצ ,עמַאמ ןיימ יו ,טשינ ךימ טגערפ יז סָאװ דיישרעטנוא

 .טנוװַאד
 ןייק .דייר עטוג זיולב ןדייר רימ וצ טעװ ,ךיא סייוו ,לדנייש עמומ יד

 ןצעז וצ ןטעב ךימ רעכיז טעװ יז .ןרעה טשינ טציא ךיא ןעק דייר עטכעלש

 ןוא ,ןסע ןצעזקעװַא ךיז ךיילג ןוא ןטעב ןזָאל טשינ ךיז לעװ ךיא .ןסע ךיז

 ,רעטייוו ןייז טעוו'ס סָאװ ןוא .טזיילעג ןייז טעװ קיטשירפ ןופ עגַארפ יד

 .ןגרָאז טָאג ךיז לָאז

 ןיא ןעמומ ןיימ וצ ןעמוקעגנײרַא ןיב ךיא .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא

 ךיז יז טָאה ןעזרעד ךימ טָאה לדנייש עמומ ןיימ ןעוו .ןסייבנָא ןופ טייצ

 .ןסע ןצעז ךיז ןטעבעג ךימ ןגַארפ ןָא ןוא רימ טימ טיירפרעד

 .טיטעּפַא סיורג טימ ןסעגעג ןוא טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא

 סע ךיא יו רימ ףיוא טקוקעג רָאנ ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה עמומ ןיימ

 .סיוא עז ךיא יוװ ןוא

 וד זַא ,טניימ סָאד; .טגָאזעג יז טָאה ,"ערה ןיע ןייק וטסָאה טיטעּפַא,

 *?סָאװרַאפ .סיוא טכעלש רימ טסעז וד רעבָא .טנוזעג טסיב

 ןימ טנפעעג בָאה ךיא זַא ןןָאט ןקיצרַאה ַאזַא טימ טדערעג טָאה יז

 עלעטש ןיימ ןריולרַאפ טשרע בָאה ךיא זַא ,טלייצרעד ריא ןוא ריא רַאפ ץרַאה

 העטוּפ רעד טימ רימ טייג ץלַא זַא ,ןענישַאמ-רעגניז ןופ טנעגַא ןַא סלַא

 ,ּפָארַא

 ,טרָאד טסייוו יז, ,טגָאזעג יז טָאה ,"ןעמַאמ ןייד ןופ ווירב ַא בָאה ךיא,

 ."טוג טשינ ָאד זיא ריד זַא

 ןביוהעגנָא לענש םיא בָאה ךיא ןוא ווירב םעד טגנַאלרעד רימ טָאה יז

 .ןענעייל
 ,רימ ךָאנ קרַאטש טקנעב יז זַא ,עמַאמ ןיימ טלייצרעד ווירב םעד ןיא

 טעז טָא .עקירעמַא ןיא טוג טשינ זיא רימ זַא ,טכַאנ עלַא ךיז טמולח ריא זַא
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 ד לע פ סצ טָאג .אנהח

 טָא .טרָאד ןופ סױרַא טשינ ןעק ךיא ןוא בורג ןפיט ַא ןיא ןלַאפנײרַא ךימ יז

 ,רעקיטש ףיוא ןטָאשעצ רעװ ךיא ןוא ךַאד ַא ןופ ןלַאפרעטנורַא ךימ יז טעז

 .ןגָאװ ַא ןופ ןרָאפעגרעביא רעוו ךיא יװ ךימ יז טעז טָא ןוא

 ,טרָאד ךיז טעשטומ דניק ןיימ זַא; ,יז טביירש ,"רימ טגָאז ץרַאה ןיימ;

 ןעמוק לָאז רע זַא ןלעוּפ םיא ייב וטסנעק רׂשפא .םיא ןגעוו ץלַא רימ ביירש

 גָאט עלַא .םיא ךָאנ קרַאטש ךיוא טקנעב רענייז עטַאט רעד .םיהַא קירוצ

 ,טשינרָאג טימ קירוצ טמוק ןוא םיא ןופ ווירב ַא ךָאנ טסָאּפ רעד וצ רע טייג

 ילָאװ ,טשינ ןעוו .טכעלש טרָאד םיא זיא סע זַא ,רע טגָאז ,טײטשרַאפ רע

 גונעג ןיוש ךיז טָאה רע .םײהַא ןעמוק וצ ןָא םיא דייר .ןבירשעג ךָאד רע

 ,"דמערפ רעד ןיא טגַאלּפעג

 ,טנייוועצ ךיז ךיא בָאה ,ווירב םעד טנעיילעגרעביא בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ

 לָאמ עכעלטע ווירב סעמַאמ ןיימ ןעייל ךיא

 טָאה ,םײהַא קירוצ ןעמוק וצ ךימ טעב סָאװ ,ןעמַאמ ןיימ ןופ ווירב רעד

 -עגרעביא ווירב םעד בָאה ךיא .קורדנייא ןקידלַאװג ַא טכַאמעג רימ ףיוא

 טדערעג רימ וצ טָאה ווירב םעד ןזא טרָאװ סעדעי .לָאמ עכעלטע טנעייל

 .ןרערט טימ ןרָאװעג טליפעגנָא ןענעז ןגיוא עניימ ...ךס ַא

 גנוקריוו עקרַאטש ַא טָאה ווירב רעד זַא ,ןעזעג טָאה לדנייש עמומ ןיימ

 ןגָאלשרעביא טלָאװעג טשינ טָאה יז .טגָאזעג טשינרָאג יז טָאה ,רימ ףיוא

 טלעטשעגפיוא ךיז יז טָאה ןַאד ,ןגיוושעג עלייוו ַא טָאה יז .ןעקנַאדעג עניימ

 ידכ ,שיט ןופ רעלעט עכעלטע קידנעמענטימ ,ךיק ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןוא

 טימ ןייז וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעג וצ רימ רׂשפא רעדָא ,רישעג סָאד ןשַאװ וצ

 .ןײלַא ךיז

 םיא ףיוא טקוקעג בָאה ךיא .שיט ןפיוא ןגעלעג זיא ווירב סעמַאמ ןיימ

 ןעזעג בָאה ךיא .טביירש עמַאמ ןיימ סָאװ ץלַא ןגיוא עניימ רַאפ ןעזעג ןוא

 ןפיוא ןטרַאװ וצ ּפָא ךיז טלעטש רע .טסָאּפ רעד וצ טפיול עטַאט ןיימ יו

 ַא רימ ןופ רע טגירק דלַאב ,דלַאב זַא ,טפָאה ןוא טייטש רע .רעגערט-ווירב

 ךיא ,רידוטש ךיא .,ןידרַאפ ךיא ,טוג טייג רימ זַא ,ביירש ךיא .ווירב ןטוג

 ןוא ןגיוא יד ךיז טבייר רע .טמירַאב רעוו ךיא ,סיורג רעוו ךיא ,ןציקס ביירש

 ןדִיי .רעגערט-ווירב רעד טייג טָא ןוא .םולח ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,טּפָאה

 עטַאט ןיימ .(עקירעמַא ןיא רעדניק ןבָאה ערעדנַא ךיוא) ןגעקטנַא םיא ןפיול
 םעד ףיוא טרַאװ ןוא רעגערט-ווירב ןבעל רע טייטש טָא ,.רעטשרע רעד טפיול

 לעיצעּפס טכוז רע ,םיא טעז רע ,םיא ןעק רעגערט-ווירב רעד .ווירב ןטוג

 רָאג זיא'ס) *!ץינ ַאמעינ, :םיא טגָאז רע ןוא ,ווירב ענייז ןשיוװצ םיא רַאפ
 .(!ָאטשנ

208 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טייג רע .ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ,םייהַא קירוצ טייג עטַאט ןיימ

 יב טייטש עמַאמ ןיימ .ןלייא וצ סָאװ טשינ ןיוש ךיז טָאה רע .עילָאװַאּפ

 ריא ןופ ןעגנערב לָאז רע זַא ,טָאג טעב יז .םיא ףיוא טרַאװ ןוא ריט רעד

 טשינ ליוװ יז .טנוזעג ןייז לָאז רע זַא ,יז טעב ,רקיע רעד .ווירב ןטוג ַא דניק

 זיולב ליוו יז .תובוט ךס ןייק טָאג ןופ טשינ טנידרַאפ יז זַא ,טלַאה יז ,ךס ןייק

 יו סנטייוורעד ןופ ךעלדנע טעז יז .טנוזעג ןייז לָאז דניק ריא :הבוט ןייא

 ,טשינרַאג טימ טמוק רע זַא ,גנַאג ןייז ןיא טנעקרעד יז ,טייג עטַאט רעד

 ןַאלּפ סלדנייש עמומ ןיימ

 וצ טמענ ,רימ ןגעקטנַא קעװַא ךיז טצעז ,ןיירַא טמוק לדנייש עמומ יד

 :טגָאז ןוא ,ריא וצ ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,ווירב סעמַאמ ןיימ

 "?ווירב םעד ןגעוו וטסגָאז סָאװ ,ונ;

 .טרעפטנעג ךיא בָאה ,"?ןגָאז ןעמ ןעק סָאװע

 טשינ רָאג זיא ,םײהַא קירוצ ןרָאפ טסלָאז וד זַא ,ןַאלּפ סעמַאמ ןייד;

 ,לדנייש שמומ ןיימ טגָאז ,*טכעלש

 .גייווש ךיא

 :יז טגָאז ,ןגייווש ןיימ ןופ טקיטומרעד

 ןגַאלּפ ךיז וטסלָאז סָאװ וצ .ןַאלּפ סעמַאמ ןייד קרַאטש טלעפעג רימ;

 .עקירעמַא טוג זיא ןעמעלַא רַאפ טשינ ?דמערפ רעד ןיא ןעשטומ ךיז ןוא

 טלעג ךיז טרעגלַאװ עקירעמַא ןיא זַא ,ןעמ טניימ ,עלַאקס ןיא ,זדנוא ייב

 ריא) השמ ןיימ .ןבייהפיוא סע ןוא ןגייבנָא זיולב ךיז ףרַאד ןעמ .ןסַאג יד ןיא

 -נייא טציז רע ,ףיוא טשינ רָאג טבייה רע ןוא גָאט ןצנַאג ַא ךיז טגייב (ןַאמ

 רעד ןיא .טיורב לקיטש ַא ףיוא םיוק טנידרַאפ ןוא ןישַאמ רעד ייב ןגיובעג

 -עג טשינ טלָאװ רע רעבָא .טנידרַאפ טשינ ךיוא סָאד עקַאט רע טלָאװ םייה

 ?..,טסוהעג טשינ טלָאװ רע ןוא ,טפול ןָא ,ּפַאש ַא ןיא ןישַאמ ַא ייב ןסעז

 -עגרעביא ךימ ןוא ךיק ןיא ןירַא רעדיװ זיא ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יז

 ,גאלשרָאפ ריא ןטכַארטַאב וצ ןזָאל

 זיא סָאד .טכַארטעג טׂשינ רָאג ךיא בָאה ןטונימ רָאּפ עטׂשרע יד ןיא

 טשינ רָאג קנַאדעג ַאזַא רימ זיא טציא זיב .ןַאלּפ רעיינ רָאג ַא ןעוועג רימ רַאפ

 ,ןלַאפעגנייא

 רָאג סיוא טפעז רע ןוא ןַאלּפ סלדנייש עמומ ןיימ ןרעדילגעצ םענ ךיא

 .טכעלש טשינ

 ךיא ןעמעוו ךָאנ ,ןרעטלע עניימ טימ ןעמַאזוצ ןיב ןוא םײהַא רָאפ ךיא

 .דמערפ רעד ןיא טשינ רעמ ןיב ךיא .קרַאטש ױזַא קנעב
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 ד לצ פ ס ע טָאג אג ח

 -רַאפ ךיא ליפיוו טשינ ךימ טגערפ רענייק .לטעטש ןיימ ןיא םוק ךיא

 .טוג רָאג ךָאד זיא סָאד .טשינרָאג טרָאד ךָאד טנידרַאפ רענייק ,ךָאװ ַא ןיד

 "?ךָאװ ַא וטסנידרַאפ ליפיוו, :עגַארפ יד סַאה ךיא יו

 לעװ ךיא .לזייר עטבילעג ןיימ ּפָאק ןיימ ןופ ןגָאלשסױרַא ךיז לעװ ךיא

 ץרַאה ןיימ ןוא ןתח ַא רַאפ טסיטנעד ַא ריא טגנערב ןעמ יו רעמ ןעז טשינ

 ןופ רימ ףיוא ןקוק םיבורק עריא יװ רעמ ןעז טשינ לעװ ךיא ,ןצַאלּפ לָאז

 ,טרעוו לקיטש ַא סעּפע ךיא בָאה טרָאד .ּפָארַא ןביוא

 סע רעבָא .ןרָאפ םייהַא לָאז ךיא ןעוו סטוג ךס ַא ,ךיא טכַארט ,ןַארַאפ

 :רעטייוו ךיא רעלק .ןטייז עטכעלש ךיוא טָאה

 םייהא לעװ ךיא ןעוו ,לטעטׂש ןיימ ןיא ןבָאה ךיא לעװ םינּפ ַא רַאפ סָאװ

 ענעדלָאג טימ ,ןרַאלָאד טימ עקירעמַא ןופ ןעמוק ערעדנַא ?ןַאמערָא ןַא ןעמוק
 רעד ףיוא ןטייק ענעדלָאג ןוא ,סרעגייז ענעדלָאג טימ ,רעגניפ יד ףיוא ןעגניר

 ןָא ןוא טלעג ןָא -- ךיא ןוא .זָאנ רעד ףיוא ןלירב ענעדלָאג טימ ,טסורב

 "על סיוא רימ ייב טעז דלָאג ןוא ,עטָאלב טלעג זיא רימ ייב ,תמא .,דלָאג

 .שטנעמ ןכייר ַא רַאפ רענַאקירעמַא ןדעי ןטלַאה ,טרָאד ,ייז רעֹבָא .ךעלרעכ

 ןיימ ףיוא טייק ענעדלָאג ַא בָאה ךיא ביוא ןעז וצ ,רימ ףיוא ןקוק ןלעװ ייז

 יצ ,רעגניפ עניימ ףיוא ןקוק ןלעװ ייז .ןעז טשינ סָאד ןלעוװ ייז ןוא טסורב

 ןלעוװ ךָאנרעד .ןעז טשינ סָאד ןלעוו ייז ןוא ,גניר םענעטנעמיד ַא גָארט ךיא

 ייז ןלעוו .טכַארבעג טשינ ךיוא ךיא בָאה טלעג ןייק זַא ,ןרעוו ריוועג יז

 ַא טָאה ,לטעטש ןיא דימת זיא סָאװ ,רענייא .טשינרָאג ַא רַאפ ןטלַאה ךימ

 זיא סָאד ,ןַאמערָא ןַא עקירעמַא ןופ ןעמוק רעבָא .ןַאמערָא ןַא ןייז וצ טכער
 !ןייש טשינ

 ךיק ןופ לדנייש עמומ ןיימ ןעמוקעגניײרַא זיא ןטכַארט ןיימ ןטימ ןיא

 :טגָאזעג ןוא

 .ןגרָאז טשינ רָאג ךיז וטספרַאד ,ןרָאפוצמײהַא תואצוה ףיוא טלעג ןגעוו;

 טימ לע ךיא ,לארׂשי ןוא סיוויעד סרעטעפ ענייד וצ רעבירַא דלַאב ייג ךיא

 יז .ריד ןגעוו קרַאטש ךיז ןגרָאז ייז .ןַאלּפ ןצנַאג םעד ןגעוו ןדייררעביא ייז

 רַאפ טשינ גיט עקירעמַא ןוא עקירעמַא רַאפ טשינ טסגיוט וד זַא ,ןטלַאה

 ןלעפעג קרַאטש ןַאלּפ רעד טעװ ייז ,ריד

 -טנַא טַאהעג טשינ ךָאנ טנעמָאמ םעד ןיא בָאה ךיא .ןגיוושעג בָאה ךיא

 -עגּפָא ךיז רַאפרעד בָאה ךיא .ןגעק רעדָא ןַאלּפ םעד רַאפ ךיא ןיב יצ ןדייש

 ,גנוניימ ַא ןגָאז ןופ ןטלַאה .

 :טצעזעגרָאפ טָאה עמומ ןיימ

 .ןקידייל טימ ,ָא-ױזַא ,ןרָאפמײהַא ןזָאל טשינ ךיד ןלעװ סרעטעפ ענייד;
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 רעלָאד רָאּפ ַא טימ ךיוא ןוא ,ךיז ןצוּפוצסיױא ףיוא גונעג ןבעג ריד ןלעוו ייז

 .ענשעק ןיא
 ,טגערפעג ךיא בָאה --- ??וטסייוו ױזַא יו;

 .טרעפטנעעג עמומ ןיימ טָאה --- "ךיא סייוו אמתסמ;

 רָאּפ ַא ןעייל וצ לייוורעד רימ ןגָאלשעגרָאפ טָאה לדנייש עמומ ןיימ

 ,רַאלָאד

 ךיא לעװ ּוװ ?ןעייל לעװ ךיא טסייה סָאװ ,ןיינ; :טרעפטנעעג בָאה ךיא

 "?ןבעגוצּפָא ןעמענ
 ןיימ טָאה ,"ןבעגוצּפָא ףיוא טלעג ןיוש וטסָאה ,םייהַא טסרָאפ וד ביוא,

 ןלָאצַאב וצ ףיוא טלעג גונעג ןבעג ריד ןלעװ סרעטעפ ענייד, .טגָאזעג עמומ

 ,"תובוח ענייד
 ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"ןעייל טשינ ןובשח ַאזַא ףיוא ןעק ךיא;

 ןיא רעלָאד רָאֹּפ ַא טּפטשעגנײרַא רימ ןוא טרעהעג טשינ ךימ טָאה יז

 .ענעשעקי
 ןיא ןעמוק לָאז ךיא זַא ,טכַאמעגּפָא ךָאנרעד רימ טימ טָאה עמומ ןיימ

 -עג ןבָאה ןיוש יז טעװ ,טגָאזעג יז טָאה ,טלָאמעד זיב .ערעשטעוו ןסע טנוװָא

 .עזייר ןיימ ןגעו סרעטעפ עניימ טימ טדער

 .ןרָאפוצמײהַא ןסָאלשטנַא טשינ ךָאנ ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא

 טלָאװ רענירג ןייא טשינ .רַאנ ןייק טשינ יז, :טגָאזעג טָאה עמומ ןיימ רעבָא

 ןבעג םיא ןלָאז סָאװ ,סרעטעפ ןייק טשינ טָאה רע רָאנ ,םיײהַא ןרָאפ טַיָאװעג

 ."שטנעמ רעכעלקילג ַא טסיב וד ,תואצוה ףיוא

 אנקמ ךימ זיא השמ רעטעפ ןיימ

 רעד זיא ,לדנייש עמומ ןיימ וצ ןעמוקעגניירַא ןיב ךיא ןעוו ,טנװָא ןיא
 -יורעג ןוא ןָאנבױא ןסעזעג זיא השמ רעטעפ ןיימ .טקעדעג ןעוועג ןיוש שיט
 -קעװַא ךיז בָאה ךיא .לקנעב ַא טקורערוצ רימ רַאפ ןוא לטערַאגיס ַא טרעכ
 ןסע טגנַאלרעד יז טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה לדנייש עמומ ןיימ ןעוו .טצעזעג
 ."סעיינ עטוג ריד רַאפ בָאה ךיא, :רימ וצ טגָאזעג ןוא

 טָאה ,סעיינ עטוג יד ןרעלקרעד וצ ןזיװַאב טָאה עמומ ןיימ רעדייא
 "!אנקמ ךיד ןיב ךיא, :ןפורעגסיוא השמ רעטעפ ןיימ

 ךיא זַא ,טכירעג אמתסמ ךיז טָאה יז .רימ ףיוא טקוקעג טָאה עמומ ןיימ
 ךיא .טגערפעג טשינ בָאה ךיא רעבָא .סעיינ עטוג יד ןגעוו ןגערפ יז לעוװ
 ןגעוו זיא סָאד זַא ,ןסױטשעגנָא ךיז בָאה ךיא :ןגערפ וצ טַאהעג ארומ בָאה
 ,גנוניימ ַא ןגָאז וצ ןסָאלשטנַא טשינ ךָאנ ןיב ךיא רעבָא .םײהַא ןרָאפ ןיימ

 טשינ ןעק ךיא ,ןרָאפמײהַא טשינ ליוו ךיא לייוו ,ןגָאז טשינ ךיא ןעק ,ָאי
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 דל עפ סע טָאג אנ ח

 רַאפ ךַאז עטסעב יד זיא ,ןַאלּפ ןרעסעב ןייק טשינ בָאה ךיא לייוו ,ןיינ ןגָאז
 ,טשינרָאג גערפ ןוא טשינרָאג גָאז ךיא ןעוו ,רימ

 טָאה יז .סעיינ עטוג יד טרעלקרעד רימ עמומ ןיימ טָאה ןסע ןטימ ןיא
 -סיײגַאב ןענעז ייז ןוא םײהַא ןרָאפ ןיימ ןגעוו סרעטעפ עניימ טימ טדערעג
 ;םעד רַאפ טלעג גונעג רימ ןבעג וצ טיירג ןענעז ייז .ןַאלּפ םעד רַאפ טרעט
 .גונעג יו רעמ ךָאנ

 .ןרָאפוצמײהַא קׂשח ןייק טשינ בָאה ךיא זַא ,ןגָאז טלָאװעג בָאה ךיא
 -רעד השמ רעטעפ ןיימ טָאה ,טגָאזעגסױרַא סָאד בָאה ךיא רעדייא רעבָא
 :אנקמ ךימ זיא רע סָאװרַאפ טרעלק

 רעוו ןסייוו ,ךיד ןענעק עלַא וו; ,טגָאזעג רע טָאה ,?םייהַא טסרָאפ וד;
 רענייק ןוא טשינ ךיד טסייוו רענייק ןוא ןסַאג ןײגּפָא וטסנעק ָאד .טסיב וד
 וד ,טָאטש רעד רעטניה ןריצַאּפש טרָאד ריד טסייג וד .ןָא טשינ ךיד טקוק
 ,שטורבז ךייט םוצ ןדָאב ךיז טסייג וד .ןטרָאג ספַארג ןופ ןעמולב יד טסקעמש
 "!רעסַאװ ַא לָאמניײא ןיוש זיא סָאד !ךייט ַא סָאד זיא ,יַא

 ךָאד זיא םי רעד; .טגערפעג ךיא בָאה *!?םי ןטימ ָאד זיא סָאװ ןוא;
 ."רעסַאװ רערעסערג ַא לסיבַא סעּפע

 -טנעעג השמ רעטעפ רעד טָאה ,"רעסַאװ סיורג ַא עקַאט זיא םי רעד;
 -לא ינָאק ןיא ,טייוו ץעגרע זיא רע ןוא ,רעניימ טשינ זיא רע רעבָא; ,טרעפ
 ןעמ טרָאפ ןיהַא טמוק ןעמ זיב ןוא ,ןרָאפ וצ ןיהַא טלעג טסָאק סע .דנעל
 טנייה .תוחוכ ןָא ןיוש םי םוצ טמוק ןעמ ןוא ,טציווש ןעמ ןוא ,טפַאשגנע ןיא
 ןעמ זיא ,טרָאד ןופ קירוצ טמוק ןעמ ןעוו ?דנעלייא ינָאק ןופ ןרָאפקירוצ סָאד
 ךייט םוצ ןייג סָאד ,םייה רעד ןיא ,טרָאד רעבָא .טייצ ןכָאװ ייווצ דימ
 םיא טמיווש ןעמ ןוא ךייט ןיא ןיירַא טייג ןעמ .גנורּפש-ןצַאק ַא זיא שטורבז
 קעװַא ךיז וטסלעטש .דנַאלסור זיא ךייט טייז רערעדנַא רעד ףיוא .רעבירַא
 רעד ןיא ךיד בָאה ךיא ,בנג ינָאפ, יירשעג ַא טסיג ןוא אפוג דנַאלסור ןיא
 ,"ךיירטסע ןיא וטסיב ,קירוצ וטסמיווש ןַאד ןוא ?!דרע

 ןבָאה ךיא לעװ ןגרָאמ , .עמומ ןיימ ךימ טגערפ --- *?וטסגָאז סָאװ ןוא;

 ."ןגרָאמ ןעמוק ןסייהעג רימ ןבָאה סרעטעפ ענייד .טלעג ריד רַאפ

 ,ךיא גערפ -- ??שינעלייא יד זיא סָאװ זיא;

 סָאד ןייז לָאז; ,השמ רעטעפ ןיימ טגָאז ,"טלעג סָאד לייוורעד םענ וד,

 וצ ןטיירג ןביײהנָא ךיז וטסעװ ,טלעג סָאד ןבָאה טסעוװ וד זַא .ריד ייב טלעג
 ."עזייר רעד

 ,לדגייש עמומ ןיימ טגָאז ,"םעד ןגעוו ןעמַאמ ןייד ןיוש ביירש ךיא ןוא;
 סָאװ ןעיירפ ךיז יז לָאז ןוא סרעטעפ עטוג טסָאה וד זַא ,ןעז עמַאמ ןייד לָאז,
 ,"םייהַא טסמוק וד
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 םיהַא קירוצ ןרָאפ וצ ךיז טיירג ךיא

 -עג רימ טָאה לדנייש עמומ ןיימ .םיהַא קירוצ ןרָאפ וצ ךיז טיירג ךיא

 םעד ןופ ןיוׂש בָאה ךיא .ןרָאפוצמײהַא ףיוא סרעטעפ עניימ ןופ טלעג טכַארב

 טפיוקעג ךיז בָאה ךיא .תובוח עניימ ןלָאצַאב וצ ףיוא ןעמונעגרעטנורַא טלעג

 .ךיש עיינ טפיוקעג ךיז בָאה ךיא .ןכַאז עניימ ןקַאּפוצניײא ףיוא לצנער ַא

 ,טייצ רעגנַאל ַא טניז טרעדָאפעג סָאד רימ ןופ ןבָאה סיפ עניימ

 טרעקעגקירוצ ךיז ןוא עטרַאקספיש ַא ןפיוק ןעגנַאגעג ךיא ןיב גָאט עלַא

 .לָאמ שרעדנַא ןַא ףיוא טגײלעגּפָא סָאד ןוא ,םיהַא

 -סיוא ןביוהעגנָא קרָאי-וינ טָאה ,ענעשעק ןיא טלעג בָאה ךיא זַא ,קידנליפ

 .רעמענעגנא ןרָאװעג ןענעז געט יד ,לָאמעלַא יו רעכעלטניירפ רימ ייב ןעז

 יװ סעכ ןָא ,ץיה ןָא טמערַאװעג טָאה ןוז יד ןוא טייצ-טסברַאה ןעוועג זיא סע

 רעד ףיוא טקוקעג בָאה ךיא .ןייש רָאג ןרָאװעג ןענעז טכענ יד .רעמוז םוא

 ןטייבוצרעביא סָאד ןָאטעג גנַאב רימ טָאה סע ןוא גנוטכיילַאב רעשירטקעלע

 טָאה הנבל רענַאקירעמַא יד .לטעטש ןיימ ןופ ןּפמָאל-טפַאנ ערעטצניפ יד ףיוא

 טָאה קרָאי וינ זַא ןעזרעד בָאה ךיא .רעכעלביל רימ ףיוא ןקוק ןביוהעגנָא

 ןייק טַאהעג טשינ רימ ייב הנבל רעקרָאי וינ יד טָאה רעִירפ .הנבל ַא ךיוא

 יז טָאה ,לטעטש ןיימ ןופ הנבל רעד וצ ןכילגרַאפ יז בָאה ךיא ןעוו .םינּפ

 ןלופ ריא ןיא ןענייׂש ןביוהעגנָא יז טָאה טציא .טשינרָאג ַא יו ןעזעגסיוא

 ,ץנַאלג

 עטלַאק רַאפ ןטלַאהעג בָאה ךיא עכלעוו ,קרָאי וינ ןיא ןשטנעמ יד ךיוא

 רעטנענ ןרָאװעג ןענעז טײלסדנַאל .רימ וצ רעמערַאװ ןרָאװעג ןענעז ,םינלזג

 ןעמ זיא קרָאי וינ ןיא .קעװַא רָאפ ךיא זַא טרעהעג ןבָאה ייז ןעוו רימ וצ

 .קעװַא ןרָאפ סָאװ ןשטנעמ וצ טוג רעייז

 וצ ןיוש ךָאד זיא סע רעבָא ,ןרָאפוצמײהַא קשח םעד ןריולרַאפ ךיא בָאה

 סרעטעפ עניימ סָאװ ,טלעג םעד ןופ .רָאפ ךיא זַא ,ןיוש ןסייוו עלַא .טעּפש

 עניימ .ןבעגעגסיוא לייט ַא ןיוש ךיא בָאה ,ןרָאפ וצ ףיוא ןבעגעג רימ ןבָאה

 טָאה לדנייש עמומ ןיימ .ןטרַאװרעד טרָאד ךימ ןלעװ םייה רעד ןיא ןרעטלע

 ךיא טלָאװ םינּפ ַא רַאפ סָאװ .םײהַא ןצרוק ןיא רָאפ ךיא זַא ,ןבירשעג יז

 ?טשינ רָאפ ןוא סרעטעפ עניימ ןופ טלעג סָאד וצ םענ ךיא ןעוו טַאהעג טציא

 'רַאפ ךיוא רָאנ ,לאימולש ַא רַאפ זיולב טשינ ןטלַאהעג ךימ ךָאד טלָאװ ןעמ

 ?ןעמ טוט סָאװ זיא .רעלדניווש א

 ךענעק טשינ לָאז ךיא זַא ,סנ ַא ןעשעג סעּפע לָאז סע ןעוו :ךיא טכַארט
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 דל 9 פ ס עטָאג אנהח

 ךימ טזָאל ןוא ןייא ךיז טרַאּפש רעצעמע ןעוו !טוג רָאג ןעוועג טלָאװ ,ןרָאפ
 .הוצמ א טַאהעג רע טלָאװ ,ןרָאפ טשינ

 ןעלזייר ןופ ףליה טרַאװרעד ךיא

 ,רעטבילעג ןיימ טימ ןענעגעזעג ךיז ןייג לָאז ךיא זַא ,ןייא טלַאפ רימ
 .הצע עטוג ַא ןבעג רימ יז טעװ רשפא .לזייר

 טשינ טייצ גנַאל ַא ןיוש יז בָאה ךיא ,זגורב ריא טימ ןיב זיא ,תמא
 ךימ טָאה יז .טשינ ךימ טזָאל ץלָאטש ןיימ רעבָא .ןעז וצ יז שלח ךיא .ןעזעג
 ריא וצ ןעמוק ןוא רַאנ ןייק ןכַאמ טשינ ךיז ןופ ןעק ךיא ןוא טקידיײלַאב
 ,ןרָאװעג הלכ ַא טייצ רעד ןיא ןיוש יז זיא רשפא .ןירַא טלעוו רעד ןיא טַאלג
 סע סָאװ זיא .ןתח ריא ןלעטׂשרָאפ רימ ןעמ טעוװ ריא וצ ןעמוק לעװ ךיא ןעוו
 ךיא זַא ןלייצרעד טשינ ריא ףרַאד ךיא .ריא וצ ייג ךיא .ןייז טשינ לָאז
 ןעמוקעג ךיא ןיב ,קעװַא רָאפ ךיא זַא ,ןגָאז ריא לעװ ךיא ,ריא ךָאנ קנעב
 ,טנוזעג-ייז ַא ןגָאז ריא

 ןבעג רימ טעװ יז .ןרָאפ ןופ ןדיירּפָא ךימ טעװ יז זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 וצ טשינ ןדייררעביא ןזָאל ךיז ןוא ןעמעגנָא תוצע עריא לעװ ךיא ,תוצע

 ךימ לָאז סָאװ ןצעמע ןבָאה ןומ ךיא רעבָא !ןרָאפ טשינ ךיא לי יַא .ןרָאפ

 .ןָאט סָאד ןעק לזייר זיולב .ןרָאפ ןזָאל טשינ

 .ןעלזייר ןעז ןפָאלעג ןיב ךיא
 -רעד קרַאטש רימ טימ ךיז יז טָאה ,ריא וצ ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא ןעוו

 וטסיב ךעלדנע; :טגָאזעג ןוא טנַאה יד טקירדעג םערַאװ רימ טָאה יז .טיירפ
 ."ןעמוק טסעװ וד זַא טסּוװעג בָאה ךיא .ןעמוקעג

 ;ץלָאטש טימ טגָאזעג ןוא ןריולרַאפ טשינ ךיז בָאה ךיא

 ,םייהַא קירוצ רָאפ ךיא .ריד וצ ןעמוק טזומעג טציא בָאה ךיא ,לזייר;

 ,"טנוזעגייז ַא ןגָאז וצ ריד ןָא ןרָאפקעװַא טשינ ךָאד ךיא לעװ ,ונ

 ןוא טיירפרעד ךיז טָאה עמומ ריא .ךלַאק יװ סַאלב ןרָאװעג זיא לזייר
 ."סעקטַאל ןכַאמ ריד ייג ךיא .םיהַא טסרָאפ וד; :טגָאזעג

 :טגָאזעג עזנורב ַא טָאה לזייר ןוא ןיירא ךיק ןיא קעװַא זיא עמומ ריא

 ריד .לטעטש ןשיטַאנַאפ ןרעטצניפ םעד ןיא ,םײהַא טסרָאפ וד ,ױזַא;
 וצ טסרָאפ וד .טעברַא ןעמ ןוא יירפ זיא רעדעי ּוװ ,עקירעמַא טשינ טלעפעג
 ַא ןרעוו טסעװ וד .טסעק טימ ,ןדנ טימ עלהלכ ַא ןגירק וצ ,סרעייגקידייל יד

 וצ ןענרעלסיוא ךיז ןוא האובת םִייוג ייב ןפיוק ,עלעיורטש ַא ןעייק ,לרחוס

 ,"גָאװ רעד ןופ ןענעבנג

 רַאפ טשינ גױט ךיא, ,טרעפטנעעג ךיא בָאה ??ןָאט ךיא ןעק סָאװ,
 ,"הרירב ןייק טשינ בָאה ךיא .ּפָארַא רעטוּפ יד טימ רימ טייג סעלַא .עקירעמַא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 "רעד בָאה ךיא .ןָאט ןקירעיורט קרַאטש ַא טימ טדערעג סָאד בָאה ךיא

 :טגָאזעג ןוא טגערעגפיוא ןרָאװעג זיא יז רעבָא .ריא ןופ עיטַאּפמיס טרָאוװ

 ךיד ןבָאה םייה רעד ןיא .ריד ןיא טכַאמעג בָאה ךיא תועט ַא רַאפ סָאװ,

 זַא ,טגָאזעג ןבָאה סעטַאט .ןשטנעמ םענעטירשעגרָאּפ ַא רַאפ ןטלַאהעג עלַא

 םעניילק ןופ ןרָאפוצקעװַא גנַאלרַאפ םעד טימ רעדניק ערעייז ןָא טסקעטש וד

 ױזַא .ןשטנעמ טרַאנעגּפָא טסָאה וד .טייהיירפ ךָאנ ןבערטש טימ ןוא לטעטש

 ןטלָאהעג קרַאטש בָאה ךיא .טרַאנעגּפָא ךיוא וטסָאה ךימ ןוא !טרַאנעגּפָא

 *!טכַאמעג בָאה ךיא תועט ַא רַאפ סָאװ ,ריד ןופ

 .יירעלטרעווכעטש טגָאזעג דנַאנַאכָאנ רימ ןוא לַאג טימ טדערעג טָאה יז

 טימ טגָאזעג ןוא לטרעווכעטש ַא ןטימ ןיא ןגָאלשעגרעביא ריא בָאה ךיא

 "-טרעווכעטש ןרעה וצ טייצ ןייק טשינ טציא בָאה ךיא ,, :עמיטש רעכיוה ַא

 "!טנוזעג ייז .ןשטנעמ ךס ַא טימ ןענעגעזעג ךיז ףרַאד ךיא .ךעל

 "נעעז ןוא טנעה יד ןיא סעקטַאל יד טימ ןעמוקעגנײרַא זיא עמומ ריא

 :טגערפעג יז טָאה ,ןעלזייר טימ ךיז ןגעזעג ךיא יו קיד

 "?ןיוש טסייג וד ,סָאװ;

 "!טנוזעג טייז .ןעמונרַאפ ןיב ךיא, .טרעפטנעעג ךיא בָאה ,"ָאיע

 יד ןבעגעג רימ ,שיט ןפיוא סעקטַאל יד טלעטשעגקעװַא טָאה עמומ ריא

 "!ךעלביל רָאג ןעמעלַא סירג .טנוזעג רָאפ/ :טגָאזעג ןוא טנַאה

 .סױרַא לענש ןיב ןוא ?!טנוזעג עלַא טייז, :ןפורעגסיוא בָאה ךיא

 ךימ טעװ לזייר זַא ,טפָאהעג בָאה ךיא .רענעכָארבעצ ַא קעװַא ןיב ךיא

 רָאּפ ַא ןגָאז סנטסקינייװ רימ טעװ ,הצע ןַא ןבעג רימ טעוו ,ןרָאפ ןזָאל טשינ

 יד ןסע וצ ןטלַאהרַאפ טוװּורּפעג טשינ וליּפַא ךימ טָאה ןעמ ,רעטרעוו עטוג

 .ןרעוו רוטּפ לענש רימ ןופ טלָאװעג טָאה ןעמ ,סעקטַאל

 ןוא ץלָאטש ןטלַאהעג ךיז בָאה ךיא סָאװ ךיז ןופ ןדירפוצ ןעוועג ןיב ךיא

 רָאפ ךיא סָאװ ,טכַארטעג ךיא בָאה ,טוג זיא'ס .עדנע עלענׂש ַא טכַאמעג

 וצ ,טשינ לכש ןייק טָאה ץרַאה ַא .ריא ןופ טייוו ןייז לעװ ךיא סָאװ ,קעװַא

 ,"!עקירעמַא יַאב דוג !לזייר ,יַאב דוג; .ןרעהוצ טשינ ךיז ןעמ רָאט ץרַאה ַא

 .טגָאזעג ןיילַא ךיז וצ ךיא בָאה

 ךיא בָאה .ירפ ןעוועג ךָאג זיא'ס שטָאכ ןוא ,ןעמוקעגמײהַא ןיב ךיא

 רעמ ןוא ןטכַארט רעקינייװ סָאװ טלָאװעג בָאה ךיא .ןפָאלש טגיילעג ךיז

 .ןפָאלש ,ןפָאלש ,ןפָאלש ,ןפָאלש

 תומולח עזייב

 ןיא .תומולח ערעטיב ךיא בָאה ןצרַאה ןפיוא רעיוז רימ זיא סע ןעוו

 קנעדעג ייז ןופ םענייא ,תומולח עזייב טרעטַאמעג ךימ ןבָאה טכַאנ רענעי

 .גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ ךיא
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 רל עפ ס עטָאג 4אנהח

 ,טַאריײיהרַאפ ןיב ,לטעטׂש ןיימ ןיא ןיב ךיא זַא ,טמולחעג ךיז טָאה רימ

 .ןכדש ַא ןיב ןוא דרָאב עטיור עגנַאל ַא בָאה ,רעדניק ףניפ טימ בייוו ַא בָאה

 טשינ םיא זָאל ,רוחב ַא ּפַאכ ךיא .םיכודיש ןריפוצכרוד םישעמ טעברַא ךיא

 .טסעק טימ ןדנ וצ םיא גָאז ךיא .הלכ ַא ןקוקנָא רימ טימ טייג רע זיב ּפָא

 ךיא ןוא ,ןגירק סָאד טעװ רע זַא ,רעדניק ןוא בייוו ןיימ ייב ךיז רעווש ךיא
 ,םיכודיש ךס ַא סיוא ריפ

 םייב ןָא ךימ ןּפַאכ ,ןענעװַאד קַאז-יליפת ןטימ ייג ךיא ןעוו ,לָאמנייא

 -עג ןוא טַאהעג הנותח רימ קנַאד ַא ןבָאה עכלעוו ,טייל עגנוי רָאּפ ַא ץַאל

 םעד וצ רימ ייב ןעמענ ייז .טסעק ןָא ןוא ןדנ ןָא רעבייוו עטכעלׂש ןגָארק

 -ַאד זעייג סָאװ ןדִיי .רועיׂש ַא ןָא ּפעלק ןײרַא רימ ןיא ןגייל ןוא קַאז-ןיליפת

 -סַאּפ םעד ,ןרקש םעד םיא טגָאלש !ױזַא טוג :ןגָאז ןוא ייברַאפ ןעייג ,ןענעוו

 ,ןכדש םענדוק

 .דרָאב רעטיור ןיימ רעביא טניר טולב .טלייבעצ ןוא טלייקעצ ןיב ךיא

 רעביא ךימ טגָארט ןעמ ןוא ּפַאכ ַא ךימ טוט ןעמ .קיניײװ סָאד זיא ייז רעבָא

 ךגָארט סָאװ ,יד ןוא .סיר ַא ןוא ּפיצ ַא טיג ,ייברַאפ טייג סע רעװ .ןסַאג יד

 ַא ןוא ןכדׂש ַא זיא סָאװ ןדִיי ַא וצ ןָאטעג טרעװ ױזַא טָא :ןעיירש ,ךימ

 ,ןשטנעמ ךעלקילגמוא טכַאמ ןוא רענגיל רענדוקסַאּפ

 ,ליש רעד ןבעל עטָאלב ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךימ ייז ןבָאה סולש םוצ

 זיא סָאװ שטנעמ ַא .טכערעג ןענעז ייז :טכַארטעג ןוא ןגיל ןבילבעג ןיב ךיא

 ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא ,עקירעמַא ןעיירפ םעד ןיא ,עקירעמַא ןיא ןעוועג

 םיא ןופ לָאז ןעמ ןוא עטָאלב ןיא ןגיל ףרַאד ,ןכדש ַא ןרָאװעג ןוא טרָאד

 ,רעקיטש ןסייר

 -ָאלב ןיא טשינ גיל ךיא זַא ,ןעזעג ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ,טעב ַא ןיא גיל ךיא רָאנ ,ןכדש ןייק טשינ ןיב ןוא ,לטעטש ןיימ ןיא ,עט

 ןָאטעג רימ טימ טָאה רע סָאװ ,טָאג טקנַאדעג ךיא בָאה ,עקירעמַא ןיא ןוא

 יװ ?ןעמ טוט סָאװ רעבָא .ןרָאפעגמײהַא טׂשינ ךָאנ ןיב ךיא ןוא דסח סיורג

 שנעשעק ןיימ ןיא סרעטעפ עניימ ןופ טלעג סָאד ?ךיז ןעמ טעװעטַאר ױזַא

 טָאה ןעמ .עטרַאקספיש ַא ןפיוק ךיז טלעג םעד רַאפ ףרַאד ךיא ,ךימ טירב

 ?ךיז ןעמ טעװעטַאר יו ,טלעג סָאד ןבעגעג םעד ףיוא רימ

 ךימ טעװעטַאר רעטכיד ַא

 רעטכיד םעד וצ ,דניירפ ןיימ וצ ,ןַאמסדנַאל ןיימ וצ קעװַא ןיב ךיא

 ןײרַא ןיב ךיא .ןפָאלשעג ןוא טעב ןיא ןגעלעג ךָאנ זיא רע .ןַאמשיילפ לאיזוע

 .טקעוװעגפיוא םיא ןוא םיא וצ

 .טקעוװועגפיוא םיא בָאה ךיא סָאװ ,רימ ףיוא זגורב ןעוועג טשינ זיא רע
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 .טגָאזעג רע טָאה ,"טקעװעגפיוא ךימ טסָאה וד סָאװ ,ןָאטעג טוג טסָאה;,;

 ."תומולח עכעלקערש טרעטַאמעג ןבָאה ךימ,

 בָאה ךיא .תומולח ענייז ןלייצרעד וצ רימ ןטעבעג טשינ םיא בָאה ךיא

 עצנַאג ןיימ טלייצרעד םיא בָאה ךיא ,תומולח ענעגייא עניימ גונעג טַאהעג

 ענעשעק ןיימ ןיא גָארט ךיא סָאװ טלעג סָאד ןזיוועג םיא בָאה ךיא .,עגַאל

 .ןרָאפ טשינ ליוװ ןוא ןרָאפקעװַא ףרַאד ךיא .ךימ טנערב סָאװ ןוא

 זַא ןסילשַאב רימָאל טשרעוצ, :טגָאזעג ןוא טרעהעגסיוא ךימ טָאה רע
 ,"םייהַא קירוצ טשינ טסרָאפ וד

 "עג ךיא בָאה ,"?ןרָאפ טשינ לעװ ךיא ביוא ןָאט ךיא לעװ סָאװ זיא,

 ,טגערפ

 :טגָאזעג ןוא טרעלקעגכָאנ לסיבַא טָאה רע

 .(ןַאמסטפעשעג) *ןַאמסענזיב ַא ןרעו טסעוװ וד,

 ,ךיא גערפ ??ױזַא יוװ,

 ךיוא ןעק ךיא .ףתוש ןייד ןרעוו לע ךיא ןוא ,וטסָאה טלעג לסיב ַא;

 .רע טגָאז ,"טלעג לסיב ַא ןגירק

 .ךיא גערפ *?טפעשעג ַא רַאפ סָאװ;

 ןענעק רעטעברַא ןייק .סענזיב יבַא; .רע טגָאז ,"קיטכיוו טשינ זיא'ס,

 ּפעק ערעזדנוא רעבָא .םעד רַאפ טשינ ןגיוט טנעה ערעזדנוא .ןרעוו טשינ רימ

 ."טיילסענזיב ןרעוו רימ .ָאי ךָאד ןגיוט

 .ךיא גערפ ??סענזיב טרָאס ַא רַאפ סָאװ;

 ןיוש ןענעז רימ יבַא; ,טגָאזעג רע טָאה ,"ןרעלק רימ ןפרַאד םעד ןגעוו,

 י"ןרעלקפיוא סעּפע ןיוש רימ ןלעװ געוו ַא ףיוא

 -רָאפ ַא ךַאמ ךיא; :טגָאזעג ךיא בָאה ןַאד .טרעלקעג עלייוו ַא ןבָאה רימ

 ןובשח ןפיוא קיטשירפ ןטוג ַא ןסע ןַארָאטסער ַא ןיא ןייג ןלָאז רימ זַא גַאלש

 רימ ןלעװ טַאז ןייז ןלעװ רימ ןעוו .ךָאד ךיא בָאה טלעג .סענזיב רעזדנוא ןופ

 ,"ןטכַארט רעסעב ןענעק

 .טגָאזעג רע טָאה ,"ןעמונעגנָא ןוא טציטשרעטנוא זיא גאלשרָאפ ןייד;

 .ןַארָאטסער א ןיא קעװַא ןענעז רימ

 סענזיב ַא ןכוז רימ

 "עז ,ןַאמשיילפ לאיזוע ,ףתוש רעקיטפנוקוצ ןיימ ,טניירפ ןיימ ןוא ךיא

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא קיטשירפ ןסע וצ ןארָאטסער ַא ןיא ןעגנַאגעג ןענ

 ,טיילסענזיב ןרעוו וצ יו ןריטוקסיד וצ

 ערעזדנוא .גָאט-טסברַאה םענייש ַא ןיא ,ןגרָאמירפ ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד
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 ךעוװעג ןענעז רימ .טכַארטעג ןבָאה ּפעק ערעזדנוא ןוא ןעגנַאגעג ןענעז סיפ

 .סענזיב ַא ןריפ ןלעו רימ ױזַא יו קנַאדעג םעד טימ טקיטפעשַאב

 ךיא יו םעדכָאנ יו טלעטשעגרָאפ ךיז ןוא עילָאװַאּפ ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 ייג ךיא .שטנעמ רעדנַא ןַא רָאג ךיא רע ,סענזיב ןיא גלָאפרעד ַא ךַאמ

 ,טייצ קיניײװ בָאה ךיא ,לענש

 "רַאפ ןוא עילָאװַאּפ ןעגנַאגעג ךיוא זיא ,ןַאמשיילפ לאיזוע ,ףתוש ןיימ

 רע זַא ,ןסיוו וצ איבנ ןייק ןייז טשינ ףרַאד ןעמ .דימת טכַארט רע .טכַארט

 זַא ,עיידיא רעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד ךָאד זיא רע .סענזיב ןגעוו ךיוא טכַארט

 ,סענזיב ןיא ןײרַא ןוא םיפתוש ןרעוו ןלָאז רימ

 טלעטשעגּפָא ךיז ,ןטפעשעג ענעדײשרַאפ ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענעז רימ

 טכַארטַאב טפעשעג סעדעי ןבָאה רימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .טקוקעגניײרַא ןוא

 .זדנוא רַאפ טסַאּפעגוצ זיא'ס יצ

 -ּפָא ןזָאלעג טשינ ףתוש ןיימ ךימ טָאה ךעלעגצוו ןוא ןעמָארקיזייּפש ייב

 זדנוא רַאפ זיא סָאד; ,טגָאזעג רע טָאה ,"טייצ יד דָאש ַא זיא'ס, .ןלעטש

 ."סענזיב ןייק טשינ

 טסַאּפ; ,טרעלקרעד רע טָאה ,"רעביירש ַא רַאפ ןוא רעטכיד ַא רַאפ,

 -ָארּפ יד ןקירעדינרעד םעד טימ ןלעוװ רימ .ןעמָארקיזייּפש ייב ןייטש וצ טשינ

 ."עיסעפ

 "עג ךיא בָאה ,"?עלעגעוװ ןייק טשינ זדנוא רַאפ גיוט סָאװרַאפ ןוא;

 ,עלעגעוו ַא טָאה רעדירב ענייז ןופ רענייא זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .טגערפ

 זיב ירפ ץנַאג ןופ רעווש ןטעברַא ףרַאד ןעמ .זיא סָאד טכעלש יװ רע טסייוו

 טשינ ןלָאז ייז רעבייוו יד ןטיה לעיצעּפס ףרַאד ןעמ ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 ייז רעבייוו יד ןטיה וצ ןגיוא עטוג ןבָאה ףרַאד ןעמ .סעלעביצ ןייק ןענעבנג

 ןוא קיטכיזצרוק עדייב ןענעז רימ .עלעגעוו ןֹופ ןגָארטקעװַא סעּפע טשינ ןלָאז

 .עלעגעוו ַא וצ ןרירוצ טשינ ךיז ןרָאט רימ .ךיז ןטכַארטרַאפ סָאװ ןשטנעמ

 .עלעגעוו ַא ןפיוק וצ טלעג גונעג טׂשינ רימ ןבָאה םעד ץוחַא

 זדנוא ןלעפעג סרָאטס ידנעק

 ןלעטשּפָא עדייב ךיז רימ ןגעלפ (טפעשעג-גרַאװסיז) סרָאטס ידנעק ייב
 ןרעוו ןלעוװ רימ זַא ,טגָאזעג זדנוא טלָאװ ץרַאה סָאד יו ױזַא .רעגנעל לסיבַא
 ,סרעּפיק רָאטס ידנעק

 .טייצ עגנַאל ַא ןענַאטשעג ףתוש ןיימ זיא טפעשעג-גרַאװסיז ןייא ייב
 ןופ , :טגָאזעג רימ רע טָאה ,רעטייוו ןייג לָאז רע ןפורעג םיא בָאה ךיא ןעוו
 ."ןײגוצקעװַא קשח ןייק טשינ ךיא בָאה טפעשעג םעד
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 םיא ךיא בָאה ,"!טפעשעג סָאד קרַאטש ױזַא ריד טלעפעג סָאװרַאפ,

 ,טגערפעג
 יז יו טפעשעג ןופ רעמיטנגייא ייווצ יד ףיוא ןזיוועגנָא רימ טָאה רע

 עכלעזַא ייב .םיא ןלעפעג יז ,ןטכַארט ןוא קירוצ ןוא ןיהַא םורַא ךיז ןעיירד

 ,סנטייווצ .ןרַאנּפָא טשינ ןלעװ ייז ,ןפיוק וצ טוג זיא ,ןטכַארט סָאװ ,ןשטנעמ

 "עג ןופ טייז ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לשיט ַא ףיוא ןזיוװעגנָא רימ רע טָאה

 ןענעק; ,טגָאזעג רֶע טָאה ,"סרעזדנוא טרעוו סע ןעוו ,לשיט ַאזַא ייב , .טפעש

 ."ןביירש ןוא ןצעזקעװַא עדייב ךיז רימ

 ךָאנ ןלעפעג ךיוא רימ זיא סע ןוא לשיט ןפיוא ןָאטעג קוק ַא בָאה ךיא

 בָאה ךיא .ןביירש ןוא ןציז ןלעװ רימ זַא ,קנַאדעג רעד ןלעפעג רימ זיא רעמ

 ןוא ןביירש ןוא לשיט םעד ייב ןציז עדייב רימ יו טלעטשעגרָאפ דלַאב ךיז

 ןוא ףיא ךיז טלעטש רענייא זיא ,ןפיוק סעּפע ןיירַא רעצעמע טמוק ,ןביירש

 רימ ןביירש ,ןירַא טשינ רענייק טמוק .טביירש רעטייווצ רעד ןוא טפיוקרַאפ

 ןעמ .ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,רָאפ ןטייוצ םעד טנעייל רענייא .עדייב

 ַאזַא ןופ .ןטייווצ םעד רענייא סיוא טרעסעב ,ןטייווצ םעד רענייא טריקיטירק

 ?רעסעב ןייז ןעק סָאװ .רעביירש עסיורג ייווצ ןסקַאוװסיוא ןענעק טפעשעג

 ,ףתוש ןיימ טגערפ ,*!טפעשעג םעד ןגעוו וטסגָאז סָאװ;

 עגַארפ יד .טפעשעג טוג ַא זיא'ס, ,ךיא טגָאז ,"?ןגָאז ןעמ ןעק סָאװ;

 ,"ןפיוקרַאפ ןלעװ סע ןעמ טעוװ יצ זיא

 ,ףתוׂש ןיימ טגָאז ,"ןגערפ ןײרַא ךיא יג,

 ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא .טפעשעג ןיא ןעגנַאגעגניײרַא דלַאב זיא רע

 ,ןפיוקרַאפ ןלעוו לָאז רענעי זַא ,טָאג ןטעבעג ןוא טרַאװעג ,ןסורד

 סלַא ןעמונעגנָא סָאד בָאה ךיא ןוא טמיוזעג גנַאל ךיז טָאה ףתוש ןיימ

 לָאז רֶע ביוא ,טייצ ןרילרַאפ טשינ םיא טימ ךָאד טעװ רענעי .ןמיס ןטוג ַא

 ,ןפיוקרַאפ ןלעוו טשיג
 ןוא רעכעליירפ ַא ןעמוקעגסױרַא ךעלדנע זיא ןַאמשיילפ טניירפ ןיימ

 ,*ןפיוקרַאפ ןליוו ייז, :טגָאזעג

 ,ךיא גערפ ,*?יײיז ןליוו לפיוו,

 זַא; ,ןפָא טגָאזעג ייז בָאה ךיא ןוא ,רע טגָאז ,"רַאלָאד טרעדנוה ריפ ;

 | ,"טלעג סָאד טרעוו זיא סע

 -ייוו ןעמענ ייז ןלעװ רשפא ?ןעגנודעג טשינ ךיז וטסָאה סָאװרַאפ זיא,

 ,טגערפעג ךיא בָאה ,"?רעקיג

 יז, ,טרעלקרעד ףתוש ןיימ טָאה ,"ןעגניד טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא,

 ױזַא לָאמ ייווצ טלָאצַאב טפעשעג םעד רַאפ ןבָאה יז זַא ,ןריווושעג ךיז ןבָאה

 | "?ןגיילרעד רעמ ןסייה ייז ךיא ןעק יװ זיא .ןעגנַאלרַאּפ ייז לפיוו ליפ

219 



 -ל 9 פ ס ע טָאג אנ ח

 ,ךיא גָאז ,"רעקינייוו רַאפ ןפיוקרַאפ טפעשעג סָאד ןליוו ייז ביוא זיא;
 ."הסנרּפ ןייק טשינ טגנערב סע .טשינ סע גיוט רשפא זיא,

 ןבָאה יז? ,טרעלקרעד ףתוש ןיימ טָאה ,"ןשטנעמ עכעלרע ןענעז יז;
 רַאפרעד ןוא הסנרּפ ןייק טשינ טגנערב טפעשעג סָאד זַא ,ןבעגעגוצ ןײלַא
 ,"ןפיוקרַאפ סע ייז ןליוװ

 ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"!דנוא רַאפ טוג טשינ סָאד ךָאד זיא;
 זיא סָאד, ,טרעלקרעד ףתוׂש ןיימ טָאה ,"זדנוא רַאפ טוג ָאי זיא סָאד;

 ךָאד ייז ןטלָאװ ,סטוג ַא ןעוועג טפעשעג סָאד טלָאװ םורָאװ ,קילג רעזדנוא

 ."ןפיוקרַאפ טלָאװעג טשינ זדנוא סע

 גערפ ,"?הסנרּפ ןייק טשינ טיג סָאװ ,טפעשעג ַא זדנוא גיוט סָאװ זיא;
 .ךיא

 רימ ןלעװ םעד ןגעוו רעבָאק .טגָאזעג רע טָאה ,"ָאי אקווד גיוט סע;
 ,"ןסע ןַארָאטסער ןיא ןײגנײרַא םדוק רימָאל .טַאז ןייז ןלעװ רימ ןעוו ןדייר

 ןַארָאטסער ןיא
 טנידַאב רענלעק ַא .קיטשירפ םענייפ ַא ןסע ,ןַארָאטסער ןיא רימ ןציז

 ,טיילסטפעשעג עכיירגלָאפרעד ןעוועג ןיוש ןטלָאװ רימ יוװ ױזַא זדנוא

 -פױרַא קירוצ ךיא בָאה ,עװַאק רעד ייב ןטלַאהעג ןיוׂש ןבָאה רימ ןעוו
 :עגַארפ ןיימ טכַארבעג

 סע רימ ןגעמ יוװ ָאט ,הסנרּפ ןייק טשינ טגנערב טפעשעג סָאד ביוא;
 "?ןפיוק

 טלעטשעג עגַארפ עבלעז יד טָאה רֹע זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה ףתוׂש ןיימ

 ַא ןבעגעג םעד ןגעוו םיא ןבָאה ייז ןֹוא טפעשעג ןופ רעמיטנגייא ייווצ יד וצ

 . רָאג ןעוועג לָאמַא זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז .רעפטנע ןדנלעטשנדירפוצ
 עזעװרענ עדייב ןענעז ייז .טעגרהרעד סע ןבָאה ייז רָאנ ,טפעשעג טוג ַא
 טלָאװעג ענעדִיי ַא טָאה רעמָאט ,ןטנעילק יד ןבירטרַאפ ןבָאה ייז ןוא ןשטנעמ

 ,סעּפע טפיוק ריא רעדָא; ,ןבירטעגסױרַא יז ןעמ טָאה ,רעדָאװק ַא ןטייבסיוא

 -עג דִיי ַא זיא ,ןגירׂשעגנָא ריא ףיוא ייז ןופ רענייא טָאה ,"!טייג ריא רעדָא

 ןסייהעג םיא ןוא ריט יד טנפעעג ןעמ טָאה ,עלעבעווש ַא ןטעבעג ןוא ןעמוק

 ייווצ ןענעז טפעשעג ןופ רעמיטנגייא יד זַא ,סַאג ןיא ןגָארטעצ ךיז טָאה .ןייג

 ,ןקעמשניײרַא טשינ ייז וצ רענייק ליוו ,םיעשר

 ,ןשטנעמ עכעלדניירפ ןענעז, ,טרעלקרעד ףתוש ןיימ טָאה ,*רעבָא רימ;

 -רַאפױרַא רימ ןלעװ ,םערַאװ ןוא ךילביל םענייא ןדעי וצ ןדייר רימ ןלעוו
 ."טפעשעג טוג ַא ןטעב

 טימ ןעק ןעמ ביוא .טכערעג זיא ףתוש ןיימ זַא ,ןבעגעגוצ בָאה ךיא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 .םעד רַאפ ןענָאזרעּפ עדנסַאּפ יד רימ ןענעז ,ןטפעשעג עטוג ןכַאמ טייקטוג

 ךיא .ןעגנַאלרַאפ ייז יו טלעג ליפוזַא ןעמ טמענ ּוװ ןעוועג זיא עגַארפ יד

 ,ץימש ַא טימ רַאלָאד 200 ןפָארטַאב סָאד טָאה ,טלעג ןיימ טלייצעגרעביא כבָאה

 ,טגערפעג ךיא בָאה ,*?רַאלָאד 200 ךָאנ ןעמ טמענ ּוװ;

 ןיימ טָאה ,"ןגירק סָאד לעװ ןוא רעדירב עניימ וצ קעװַא ןיוש ייג ךיא;

 ,טרעלקרעד ףתושי

 ךיא ןעק יו, ,טגָאזעג ךיא טָאה ,*עגַארפ עטייווצ ַא רעבָא טציא טמוק;

 ףיוא ןבעגעג סָאד רימ טָאה ןעמ ןעוו ,טפעשעג ַא רַאפ טלעג ןיימ ןבעגקעװַא

 *?םיײהַא ןרָאפ וצ

 סע טסגייל וד .טלעג סָאד קעװַא טשינ סרעטעפ ענייד ייב טסמענ וד;

 וד יו לענש ױזַא,; ,טרעלקרעד ףתוש ןיימ טָאה ,"סענזיב עטוג ַא ןיא ןיירַא

 ,"האוולה ַא זיולב זיא סע ,קירוצ סָאד ייז וטסיג ,ךייר טסרעוו

 "ירב ענייז ייב טלעג ןגירק ןייג לָאז רע זַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ,ץרוק

 -גײרַא טלעג סָאד סרעטעפ עניימ ייב שינעביולרעד ַא ןגירק לָאז ךיא ןוא רעד

 .סענזיב ןיא ןגיילוצ

 אנקמ ךימ זיא השמ רעטעפ ןיימ

 סָאד טכַארבעג רימ טָאה עכלעוו ,ןעלדנייש עמומ ןיימ וצ קעװַא ןיב ךיא

 .עטכישעג עצנַאג יד ןרעלקרעד וצ ריא ,סרעטעפ עניימ ןופ טלעג

 "עג ךיוא טרָאד ךיא בָאה ,לדנייש עמומ ןיימ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ןוא טנוזעג ןעװעג טשינ גָאט םעד זיא רעכלעוו ,השמ רעטעפ ןיימ ןפָארט

 ןיוש טלַאה ךיא זַא ,טניימעג ןבָאה ייז .טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג טשינ זיא

 .ןענעגעזעג ייז טימ ןֿפמוקעג ךיז ןיב ןוא םייהַא .ןרָאפ םייב

 ןכער ךיא רָאנ ,םיהַא טשינ רָאפ ךיא זַא ,טרעלקרעד ייז בָאה ךיא ןעוו
 .,טפעלּפעג יװ ןציז ןבילבעג עדייב ייז ןענעז ,ןַאמסטפעשעג ַא ןרעוו וצ רָאג

 .טשינ ריא טקעמש עטכישעג יד זַא ,טנעקרעד םינּפ סעמומ ןיימ ןיא בָאה ךיא

 . ,טשַאררעביא םעד ןופ זיא רע זַא ,ןעזעג ךיא בָאה םינּפ סהשמ רעטעפ ןיימ ןיא

 ,טגָאזעג רע טָאה ,*!ןלַאפנײא ןעק םענירג ַא סָאװע

 טימ טגָאזעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז ,טכַארטעגכָאנ עלייוו ַא טָאה רע

 :גנורעטסיײגַאב

 .עלעג יד יו לכש רעמ ןבָאה ענירג יד !ןַאלּפ רעקידלַאװג ַא זיא סָאד,

 ןענעפע ןוא טלעג ןרָאּפשוצּפָא גנַאל ןיוׂש םולח ךיא !טפעשעג-גרַאװסיז ַא

 -גרַאװסיז ַא טייקיניילק ַא .ןבעלרעד טשינ סָאד ןעק ןוא טפעשעג-גרַאװסיז ַא

 "!סענזיב עטסעב יד זיא סָאד !טפעשעג

 "וצ םיא טימ טעברַאעג טָאה סָאװ רענייא יו טלייצרעד ןַאד טָאה רע
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 ױדל 9 פ ס ע טָאג אב ח

 .טפעשעג-גרַאװסיז ַא טנפעעג ךיז קירוצ רָאי ייווצ טימ טָאה ּפַאש ןיא ןעמַאז
 ,ריבג ַא טנייה רע זיא

 ןעמ, ,טלָאהרעדיױװ השמ רעטעפ ןיימ טָאה ,*!טפעשעג"גרַאוװסיז ַא;

 ךעמ ןוא סיפ יד ףױא טייטש ןעמ ,ןישַאמ ַא ייב ןגיובעגנייא טשינ טציז
 ."טלעג טזייל

 ףתוש ןיימ רע ןוא ,ףתוׂש ַא בָאה ךיא זַא ,טלייצרעד בָאה ךיא ןעוו

 יז ,שטנעמ רעכעלרע ןַא זיא רע זַא ,ןבעגעגוצ לדנייש עמומ ןיימ טָאה ,זיא

 | .עילימַאפ ןייז ןעק
 -ַאב טימ ןפורעגסיוא רעדיו השמ רעטעפ ןיימ טָאה ,"!םיפתוש ייווצ,

 לסיבַא טייג רעטייוצ רעד ןוא טפעשעג ןיא טביילב רענייא; .גנורעטסייג

 סעילימַאפ ןייק .טפול עשירפ ןּפעש ,טפול רעד ףיוא ,סַאג רעד ףיוא סױרַא

 -עב ךס ַא זיא סע .ךייר ןרעוו ןלעװ ייז ,םירוחב ןענעז ייז .טשינ ייז ןבָאה

 ,"ןדירַאי ףיוא ןרָאפ ןוא רחוס ַא ןרעוו ,םײהַא ןרָאפ וצ יװ רעס

 לע, ,רעטעפ ןיימ וצ טגָאזעג ךיא בָאה ,"טלעג ןכַאמ לעװ ךיא זַאג

 ."טפעשעג-גרַאװסיז ַא ןענעפע וצ טלעג ןעייל ךייא ךיא

 ןיימ ןוא סנַאמ ריא ןופ ןרָאװעג טקעטשעגנָא זיא לדנייש עמומ ןיימ

 .*ױזַא רעסעב עקַאט זיא רשפא; :טגָאזעג ןוא טפעשעג ןגעװ גנורעטסײגַאב

 ,טגערפעג ךיא בָאה ,*?ןגָאז סרעטעפ עניימ ןלעװ סָאװ ןוא

 ףיוק וד, ,טגָאזעג לדנייׂש עמומ ןיימ טָאה ,"טשינ ךיז גרָאז םעד ןגעוו;

 ןבָאה סרעטעפ ענייד ןלעװ רעמָאט .לזמ טימ ןייז לָאז'ס ןוא טפעשעג סָאד

 ריד בָאה ךיא זַא ,ןגָאז לעװ ךיא .ךיז ףיוא דלוש יד ןעמענ ךיא לעװ ,תונעט
 ."ךָאט ןסייהעג סָאד

 ןיימ ןענעגעגַאב ןפָאלעגקעװַא ןיב ןוא ןעמומ ןיימ טקנַאדעג בָאה ךיא
 .ףתוש

 -עג טָאה רע ןוא זיוה ןייז ןופ לעווש רעד ייב ןפָארטעג םיא בָאה ךיא

 םעד ,רעדורב ןייז ןופ טלעג ןגָארקעג טָאה רע זַא ,סעיינ עטוג יד טכַארב
 ,רעמערקי"זייּפש

 .סרעּפיק-רָאטס ידנעק ןרָאװעג עדייב רימ ןענעז ױזַא ןוא

282 



 טפעשעג-גרַאװסיז דעזדנוא

 -יק"רָאטס ידנעק ןרָאװעג ןענעז ןַאמשיילפ לאיזוע טניירפ ןיימ ןוא ךיא

 ,סרעּפ

 עקידרעירפ יד ןענעז ,טפעשעג ןרַאפ טלָאצַאב ןבָאה רימ יװ םעדכָאנ

 .טפעשעג סָאד ןעמונעגרעביא ןבָאה רימ ןוא קעװַא לענש רעמיטנגייא

 ,םיטַאבעלַאב עקידרעירפ יד טימ ןדייר סעּפע ךָאנ טלָאװעג ןבָאה רימ

 רעזדנוא טכַארטַאב רימ ןבָאה .ןרָאװעג ןדנוװשרַאפ לענש ןענעז ענעי רעבָא

 .רעטייל ַא ןוא ךעלקנעב ,ךעלטסעק ךס א ,הרוחס יד ,טפעשעג

 -ַאב טימ טגָאזעג ףתוׂש ןיימ טָאה -- "טפעשעג רעזדנוא זיא סָאד,

 ןייק טשינ טָאה רענייק ,העד ןייק ןגָאז טשינ זדנוא ןעק רענייק; ,גנורעטסייג

 ןיא .טפעשעג ַא ןריפ וצ טשינ ןגיוט רימ זַא ,גנוניימ ַא ןקירדוצסיוא טכער

 ."סלאימולש ןייז רימ ןגעמ טפעשעג רעזדנוא

 יד ןענעז רימ סָאװ; .טגָאזעג ךיא בָאה ,"זיא עטסקיטכיװ סָאד ןוא,

 "ייא יורטוצ ןטסערג םעד ןבָאה רימ .טוג ךיז ןענעק רימ .םיפתוש עטסַאּפעגוצ

 ,?ןטייווצ םוצ רענ

 .טגָאזעג ףתוש ןיימ טָאה ,?סעלַא ןגעוו ןעגנוניימ עבלעז יד ןבָאה רימ,

 .טרעוו ןייק טשינ טלעג .ךיוא טָאה ריד ייב ןוא עטָאלב טלעג זיא רימ ייב.

 ַא טָאה ,ןרָאװעג ןריובעג ןענעז רימ רעדייא .טסביירש וד ןוא ביירש ךיא

 ,."םיפתוש רַאפ ךיז ןסַאּפ רימ זַא ,ןפורעגסיוא למיה ןיא לוק-תכ

 ,"טפעשעג םעד ןופ תחנ סיורג ןבָאה ןלעװ רימ זַא ,רעכיז ןיב ךיא,

 "נגייא עקידרעירפ ייווצ יד סָאװרַאפ טרעדנּוװ ךימ רעבָא; ,טגָאזעג ךיא בָאה

 יז ןבָאה רימ יװ םעדכָאנ ןפָאלטנַא דלַאב ןענעז טפעשעג םעד ןופ רעמיט

 ןייז לָאז סע זַא ,טעװעשטניװעגּפָא טשינ וליפַא זדנוא ןבָאה ייז .טלָאצַאב

 ןופ יװ ױזַא ןפָאלטנַא ןענעז ייז .ןשטנעמ ייב ךיז טריפ סע יװ ,קילג טימ

 ."הפירש ַא

 -עגּפָא לענש ךיז ןבָאה ייז סָאװ ןדירפוצ קרַאטש דָארג ןיב ךיא ןוא;,

 ןלעװ ייז זַא ,ןקָארׂשעג ךיז בָאה ךיא ,, .טרעלקרעד ףתוש ןיימ טָאה ,"ןגָארט

 -טנַא ןעזעג ייז בָאה ךיא זַא .טלעג סָאד ןבעגקירוצ זדנוא ןוא ןבָאה הטרח

 *!טפעשעג ַאזַא טייקיניילק ַא .ןעוועג היחמ ךיז ךיא בָאה ,ןפיול

 "עג זיא סָאװ ,לשיט םעד ייב טצעזעגקעװַא דלַאב ךיז טָאה ףתוש ןיימ

 ןטשרע םוצ סע טָאה רע ןעוו ,גיוא ןייז טּפַאכרַאפ ןוא טייז רעד ןיא ןענַאטש

 .רַאטס ןיא טקרעמַאב לָאמ
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 .לשיט ַא סָאד זיא יַאק :טגָאזעג ןוא לשיט ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה רע

 ."ןרָאי ןביירש ףיורעד ןעק ןעמ !ןזייא יװ קרַאטש

 -נָא טלָאװעג ןיוש ןוא ריּפַאּפ ןוא רעדעפיילב ַא ןעמונעגסױרַא טָאה רע

 ,ןביירש ןָא טבייה רע רעדייא זַא ,ןגָאלשעגרָאפ םיא בָאה ךיא .ןביירש ןבייה
 .טפעשעג רעזדנוא ןופ םערקזייא לסיבַא ןסע רימ ןלָאז

 ,טגָאזעג ףתוש ןיימ טָאה ,*!ךיז ףיוא ּפָאק ןשיטקַארּפ ַא טסָאה וד;

 סיורג טַאהעג ןוא ןסעגעג עדייב ןבָאה רימ .םערקזייא טריוורעס בָאה ךיא
 ,האנה

 ןיוש זיא סָאד, .ןפורעגסיוא ףתוש ןיימ טָאה ,"!םערקזייא רערעייט,
 | "!טפעשעג טוג ַא לָאמניײא

 טביירש ףתוש ןיימ

 .ןביירש ןביוהעגנָא ךָאנרעד טָאה ףתוש ןיימ

 ןוא ,ןלָאװקעגנָא בָאה ,טביירש רע יו טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 .םינוק ףיוא טרַאװעג טייצ רעבלעז רעד ןיא

 םעד ןגעוו ךיז בָאה ךיא .ןעמוק וצ טלייאעג טשינ ךיז ןבָאה םינוק יד

 עג טשינ בָאה ךיא .ןדירפוצ ןעוועג ןיב ךיא ,טרעקרַאפ .טרעגרעעג טשינ

 ,טעברַא רעד ןיא ףתוש ןיימ ןרעטש ןלָאז ייז זַא ,טלָאװ

 וצ טקוקעג לָאמעלַא טָאה רֹע .טפיטרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא ףתוש ןיימ

 טור הניכש יד יװ ןעזעג בָאה ךיא ,דיל ןייז רַאפ םַארג ַא טכוזעג ,טנַאװ רעד

 ,ןגָאלשוצרעביא םיא ןכערברַאפ ַא ןעוועג טלָאװ סע .טפַאש רע ןעוו םיא ףיוא

 -עגרעביא טָאה רע .ןײלַא ךיז וצ טדערעג קידנביירש טָאה ףתוש ןיימ

 -ומ ,טוג ןענעז ייז יצ ןליפ וצ ,לָאמ עכעלטע תורוש ענעבירשעגנָא יד טנעייל

 ,טניימעג טָאה סָאד ,טלכיימשעג קידנענעיילרעביא סָאד טָאה רע .שילַאקיז

 קרַאטש ךיז ךיא בָאה .ןעגנולעג םיא זיא סע זַא ,גנופַאש ןייז טלעפעג םיא זַא

 ,םעד ןגעוו טיירפעג

 ףתוש ןיימ זַא ,םעד בילוצ זיולב טפעשעג סָאד ןבָאה ןלָאז רימ ביוא

 "עג ךיא בָאה ,טלעג סָאד טרעוװ ןיוש סע זיא ,רעדיל עטוג ןביירש ןענעק לָאז

 ךיא ןוא שטנעמ ןטוג ןוא ןביל רעייז ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא בָאה ךיא .טכַארט
 ,טוג ןייז םיא לָאז סע זַא ,טלָאװעג בָאה

 .-עגקעוַא ךיז בָאה ךיא ןוא ןפַאש ןייז ןופ ןרָאװעג טקעטשעגנָא ןיב ךיא

 ,טליפעג בָאה ךיא .ןבירשעג ךיוא ןוא ןגעקטנַא לשיט ןבלעז םעד ייב טצעז
 .לשיט טשטנעבעג ַא זיא'ס .ןביירש וצ טוג זיא לשיט םעד ייב זַא

 ,ןבירשעג טייצ עגנַאל ַא ןוא ןסעזעג עדייב רימ ןענעז
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ךיא יוװ טקרעמַאב ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא גנילצולּפ טָאה ףתוש ןיימ
 "!טפעשעג רעייט ,ביל ַא זיא'ס, :טגָאזעג רע טָאה ,ביירש

 "?סָאװרַאפ ,

 ןוא ןביירש ָאד ןעק ןעמ, ,טגָאזעג רע טָאה ,"ליטש ,ַאש זיא ָאד לייוו}
 ."טשינ טרעטש רענייק .ןביירש

 ןטנעילק עטשרע יד

 גנילצולּפ בָאה ךיא .ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל רעבָא טָאה קילג רעזדנוא

 -עגנײרַא זיא ןיטנעילק עטשרע יד ,ענעדִיי ַא יו ןעזרעד ןוא טירט טרעהרעד
 -רַאפ ןעוועג זיא רע ,ןיטנעילק יד טקרעמַאב טשינ טָאה ףתוש ןיימ .ןעמוק
 .םַארג ַא ןגעוו טרעלקעג ןוא ןביירש ןיא טפיט

 יז סָאװ ענעדַיי רעד ייב טגערפעג ןוא ןביוהעגפיוא לענש ךיז בָאה'כ

 ,ףתוש ןיימ ןרעטש וצ טשינ ידכ ,ליטׂש טדערעג בָאה ךיא ,טגנַאלרַאפ

 -עג ענעדִיי יד טָאה ,*!טפעשעג ןופ רעמיטנגייא רעיינ רעד טנעז ריא;
 | ,לוק ַא ףיוא טגערפ

 :טגָאזעג ריא ןוא טשינ טרעה ףתוש ןיימ סָאװ טָאג טקנַאדעג בָאה ךיא
 ,"טביירש טרָאד ןַאמ רעד .רעליטש טדער ךייא טעב ךיא,

 -גראוװסיז ַא ןיא ןביירש טצעזעגקעװַא ךיז טָאה סָאװ ןַאמ רעד זיא רעוו;
 .טגערפעג ענעדִיי יד טָאה ,*!טפעשעג

 ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"ףתוש ןיימ זיא סָאד;

 ךייא ליוו ךיא .גָאז ךיא סָאװ ןרעה ןוא ןביירש ןרעהפיוא רע לָאז ָאט;
 ,טגָאזעג יז טָאה ,"קילג ןשטניוו ןדייב

 -רעביא סעלַא ןיוש םיא לעװ ךיא .רעליטש טדער ךייא טעב ךיא ָאט,
 .טגָאזעג ךיא בָאה ,*ןבעג

 ָאד טעװ ריא רעבָאק ,ליטש טגָאזעג יז טָאה ,"קילג טימ ןייז לָאז סע;
 ,"ןכַאמ טשינ ןקילג ןייק

 "?סָאװרַאפ;

 ,טגערפעג יז טָאה ,"!טפעשעג םעד רַאפ ןבעגעג ריא טָאה לפיוו;
 ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"*רַאלָאד טרעדנוה ריפ ;

 יז טָאה ,"!רבק םעד ןיא טגײלעגנײרַא ריא טָאה רַאלָאד טרעדנוה ריפ;
 ,ןפורעגסיוא

 .טגערפעג ךיא בָאה ,*!?טרעװ טשינ זיא'ס;

 .ענעדִיי יד טגָאז ,"טרעוו ָאי ןעד סע זיא טנעס ריפ טיג ריא ןעוו ןוא,

 ,"טפיוקעג טשינ טפעשעג קידלזמילש ַאזַא ךיא טלָאװ וצ רימ טלָאצ ריא ןעוו,

 ,ךיא גערפ ,*?סָאװרַאפ;
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 ד ל עפ סע טָאג אנה

 -עג סָאד טַאהעג טָאה'ס רעוו; ,יז טגָאז ,"טפעשעג ַאזַא זיא'ס לייוו,

 הּפצוח יד טַאהעג ןבָאה ענעי ןוא ,דמעה ַא ןָא ןפָאלטנַא םיא ןופ זיא טפעש

 טפרַאדעג ןגיוא יד רַאפרעד ייז טלָאװ ןעמ .רַאלָאד 400 ןעמענ וצ ךייא ייב

 טַאהעג ןבָאה ןוא סלאימולש עכלעזַא ןעוועג ךיז טכוד ןענעז ענעי ,ןסיירסיוא

 ."טלעג ליפוזַא ןרַאנוצסױא ךייא ייב לכש

 -עג סָאד זיא סָאװרַאפ , ,ךיא גערפ ,"ךייא טעב ךיא ,רימ טגָאז זיא,

 ."!סטכעלש ַאזַא טפעש

 טשינ ןעײג ָאד ןשטנעמ יד .טנגעג עמערָא ןַא סָאד זיא סנטשרע לייוו;

 ייז רעדָא ,ןפיוק וצ סָאוורַאפ טשינ ןבָאה ייז ,טפעשעג-גרַאװסיז ַא ןיא ןיירַא

 ,ןפױק ןיוש ןעיײג סָאװ ,יד ןוא .טעברַא ןייק טשינ ןבָאה ייז רעדָא ןקיירטס

 ןעייגרעד ןוא ךיז ןעגניד ייז .טסיזמוא בלַאה ןבעגקעװַא ייז לָאז ןעמ ןליוו

 ןרָאװעג ןענעז ,סרעּפיקרָאטס ייווצ יד ,סלאימולש ייווצ עטצעל יד ,ןרָאי יד

 יד ןבירטרַאפ ןצנַאגניא ןבָאה ןוא רעבייוו יד טימ ךיז ןעגניד ןופ זעוורענ

 ,ןטנעילק

 ןיא ןיטנעילק ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,טרעהרעד ךעלדנע טָאה ףתוש ןיימ

 ,טסירגַאב יז ןוא ןעּפ יד טגײלעגקעװַא רע טָאה ,טפעשעג

 לָאז יז ןעקנּוװעג ריא ךיא בָאה .ןגָאז טלָאװעג סעּפע טָאה ענעדִיי יד

 י | .ןדייר טשינ

 "וקעג ןיב ךיא; ,ןפורעגסיוא ענעדִיי יד טָאה ,"?ארומ ריא טָאה סָאװ;,

 ."קילג טימ ןייז לָאז סע .קילג ןשטניוו ךייא ןעמ

 ."ןײרַא טפָא טמוק; .ןפורעגסיוא ףתוש ןיימ טָאה ,ײקנַאד ַא;

 ,טביירש ,טביירש ןוא ריא טציז; ,ענעדִיי יד טגָאז ,"עז ךיא יו,

 ,"טביירש

 .ףתוש ןיימ טגָאז ,*קנַאד ַא;

 .ענעדִיי ענייפ ַא סיוא טעז; :טגָאז ףתוש ןיימ ןוא קעװַא זיא ענעדִיי יד

 רעייז זיא סָאד .ןביירש רימ טסייה ןוא .קילג ןשטניוו זדנוא ןעמוקעג זיא יז

 ,"ןייש

 .ןגיוושעג בָאה ךיא

 ,"רָאפ רימ ןעייל .ןבירשעג סעּפע טסָאה וד זַא ,טקרעמַאב בָאה ךיא,

 ,טגָאזעג רימ וצ ףתוש ןיימ טָאה

 .טנעיילעגרָאפ םיא ןוא ןטעב טזָאלעג טשינ גנַאל ךיז בָאה ךיא

 זיא סָאד ןוא; ,ןפורעגסיוא רע טָאה ,"!עקסערָאמוה עטוג ַא זיא סָאד,

 ,"סדנוק, רעסיורג רעד ,ןלַאנרושז עשיטסירָאמוה יד ןופ םענייא רַאפ טוג

 ."רעצעביק רעד, רעדָא

 ןעק ךיא בוא .המשנ עײנ ַא טצעזעגניירַא רימ ןבָאה רעטרעוו ענייז
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 רעקיטכיוו ךס ַא רימ ייב סָאד זיא ,לַאנרושז ןשיטסירָאמוה ַא רַאפ ןביירש
 .טכַארטעג ךיא בָאה ,גלָאפרעד ַא ןייז לָאז טפעשעג סָאד ןעוו יוװ

 -יק} רעד ןוא "סדנוק רעסיורג; רעד ,ןלַאנרושז עשיטסירָאמוה ייווצ יד

 "עז טרָאד .סַאג רעשידִיי רעד ףיוא עלָאר ַא טליּפשעג טלָאמעד ןבָאה ?רעציב

 -רעּפ עקיטכיוו ַא ןעוועג זיא סע רעוו .םילודג עלַא ןרָאװעג טכַאלעגסיוא ןענ

 טרָאד זיא לודג ַא ביוא ,טכַאמעג קזוח טרָאד םיא ןופ ןעמ טָאה ,טייקכעלנעז

 טרָאד זַא ,טנייה ,טקידײלַאב ןענופעג ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג טנָאמרעד טשינ

 רעקיטכיוו ַא ךיוא ןיוש ךָאד ךיא ןיב ,רימ ןופ השעמ ַא טקורדעג ןייז טעוװ

 ליו ךיא ?טפעשעג ַא ףרַאד רעו ?טפעשעג ַא רימ גיוט סָאװ זיא .שטנעמ:

 ,ןביירש וצ ןרעטש רימ ןוא גלָאפרעד ַא ןייז לָאז טפעשעג סָאד זַא ,טשינ רָאג

 עניימ טקורד ןעמ ןעוו גָאט םעד ןבעלרעד ןיוש לָאז ךיא זַא ,זיא רקיע רעד

 ,ןלַאנרושז עשיטסירָאמוה ןיא ןכַאז

 -יטסירָאמוה יד ןיא קעװַא טייג רע זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה ףתוש ןיימ
 ןָאט דער ַא טרָאד טעװ רע ןוא דיל ַא סנייז ןפיוקרַאפ וצ סעיצקַאדער עש
 -ָאמוה ַא ךיז טניפעג טפעשעג-גרַאװסיז ַא ןיא זַא ,ןגָאז טעװ רע .רימ ןגעוו
 טכוז ןעמ .ןכוז ןיוש ךימ ןעמ טעװ ןַאד ןוא טקעדטנַא םיא טָאה רע זַא ,טסיר
 | ,טכיל טימ יװ ןטסירָאמוה

 {טגָאזעג רע טָאה ,עקסערָאמוה ןיימ ןבעגטימ טלָאװעג ךיא בָאה ךיא

 .לָאמַאכָאנ ךַאז יד רעביא ביירש ןוא קעװַא ךיז ץעז וד .טשינ ךיד לייא ,ןיינ;

 -סירָאמוה ןביירש טימ ,ץירּפש א ךָאנ ,ץיוו א ךָאנ ןלַאפניײא ריד טעװ רשפא

 ."ןלייא טשינ ךיז ןעמ רָאט ןכַאז עשיט:

 "עגקעוַא ךיז בָאה ךיא ןוא סעיצקַאדער יד ןיא קעװַא זיא ףתוש ןיימ

 סיורג טימ ןוא קשח סיורג טימ עקסערָאמוה ןיימ ןבירשעגרעביא ןוא טצעז

 | ,גנורעטסיײגַאב

 -עז ןטנעילק ןייק סָאװ ,טָאג טקנַאדעג ןוא ןבירשעג ןוא ןסעזעג ןיב ךיא

 .ןרעטש רימ ןעמוקעגנײרַא טשינ ןענ

 עג יװ זיא סע .ךיז וצ טגָאזעג ךיא בָאה ,*!טפעשעג רעייט ַא זיא סע;

 .רעביירש עסיורג ןסקַאװסיױא ןענעק ןענַאד ןופ ,רעביירש רַאפ ןרָאװעג ןפַאשי

 !קילג ַאזַא טמולחעג טשינ וליפַא ךיז טָאה רימ

 זיא סָאװ ,ײּפש ַא ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז ןעקנַאדעג עניימ

 עג טשינ בָאה ךיא .ןײרַא טפעשעג ןיא ךיילג למיה ןופ יװ ןלַאפעגנײרַא

 ןעניפעגסיוא רעטעּפש בָאה ךיא .ןעמוקעג זיא יײּפש רעד ןענַאװ ןופ טסּווז

 טקנופ גָאט עלַא ייברַאפ טייג סָאװ ,לגנִיי רענַאקירעמַא ןַא ןופ טמוק סָאד זַא

 ליוו רע .ןײרַא טפעשעג ןיא ךיילג ןייצ יד ךרוד ןיירַא טיײּפש ןוא רעגיײזַא 2
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 ד לצ פמ ס עטָאג אנ ח

 ,טסווועג רימ ןבָאה ,ײּפש םעד ןעזעג ןבָאה רימ ןעוו .ןפערט טעװ רע יצ ןעז

 ..רעגייז ןייק טפרַאדעג טשינ ןבָאה רימ .רעגײזַא 12 זיא סָאד זַא

 ןידרָאג בקעי

 א ןופ ןגָאלשעגרעביא ןרעוו ןעקנַאדעג עניימ ןוא טכַארט ןוא ךיא ץיז

 ךיא ןפָאלעגנײרַא זיא סָאװ ,ןקעטש ַא טימ שוילעּפַאק ןסיורג ַא ןיא ןַאמ ןכיוה

 :ןפורעגסיוא ןוא שיט ןיא ּפַאלק ַא ןקעטש ןייז טימ ןבעגעג טָאה ןוא טפעשעג

 "?שינייב זיא וו,

 ןטייווצ א ןבעגעג רע טָאה ,ןרעפטנע וצ םיא טעיײּפסוא בָאה ךיא רעדייא

 ןזָאלעגרעביא ןבָאה ייז ?לאוש זיא ּוװ ןוא,, :ןגירשעגסיוא ןוא שיט ןיא ּפַאלק

 "ןרקפה ףיוא טפעשעג סָאד

 -עלַאב רעד ןיב ךיא; .סניימ טציא זיא טפעשעג סָאד זַא ,םיא גָאז ךיא

 ,"טפעשעג ןופ סָאב

 ,לביימש ַא טימ רע טגָאז ,"?!טפעשעג סָאד טפיוקרַאפ ךייא ןבָאה ייז,

 *!טָאג ןעקנַאד;

 ,ךיא גערפ --- ??טָאג ריא טקנַאד סָאװרַאפ זיא,

 -עג ייז בָאה ךיא; .רע טגָאז ,"טניירפ עטסעב עניימ ןעוועג ןענעז ייז

 .טפיוקעג סע ןבָאה ייז יוװ .םעדכָאנ גָאט ַא ןפיוקרַאפ וצ טפעשעג סָאד ןטָאר
 ,"ייז רַאפ טשינ זיא'ס

 ,ךיא גערפ -- ??סע זיא טפעשעג טכעלש ַאזַאג

 רעבָא, ,רע טגָאז ,'טפעשעג טוג ַא זיא'ס ַא זַא ,ןגָאז טשינ ןעק ןעמ,
 ."טוג ןייז סע ןעק ךייא רַאפ

 רימ רַאפ ןיא טכעלש ןעוועג ייז רַאפ סע זיא, ,ךיא גערפ ,*?סָאװרַאפ;

 | | "?מוג

 ןענעז ייז ןוא טפעשעג סָאד טָאה סָאװ שטנעמ ןייא טנעז ריא לייוו,

 ץוחַא .טשינ ייווצ רַאפ ווא טיּפָארּפ גונעג ןייז ןעק םענייא רַאפ .ייווצ ןעוועג

 ךעמונעגרעביא ןבָאה ייז ןעוו ,ייז יו לזמ רעמ טָאה ריא זַא ,ךעלגעמ זיא םעד

 לסיבַא רעהַא ןעמוקנײרַא געט רָאּפ עטשרע יד ןיא ןגעלפ טפעשעג סָאד

 א ןעקנירט ןיוש לייוורעד ןוא ןריטַאבעד ןוא ןעמוק טגעלפ ןעמ .ןשטנעמ

 ,טקטמשעגניײרַא טשינ רענייק טָאה געט עטצעל יד ןיא .רעסַאװעדָאס לזעלג

 ."טשינ רענייק רעבָא

 ,ךיא גערפ ,"?ןעמוק טרעהעגפיוא ןעמ טָאה סָאװרַאפ,

 ."ןטנעילק יד ןבידטרַאפ טָאה ןידרָאג, .רע טגָאז ,"ןידרָאג בקעי בילוצ,

 .ךיא גערפ ,?טפעשעג םעד טימ ןָאט וצ ןידרָאג בקעי טָאה סָאװ;

 ,לאוש יא ,שינייב יא ,עדייב, ,רע טגָאז ,"ןרעלקרעד ךייא לעוװ ךיא;
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןענעז סָאװ ןטנעילק עכעלטע יד ,ןידרָאג בקעי ןופ םידיסח עקרַאטש ןענעז

 .ןענידרָאג ןופ רענגעק ןוא ןַאהַאק .בַא ןופ רעגנעהנָא ןעוועג ןענעז ,ןעמוקעג

 טגעלפ ,ןענידרָאג ןגעוו גנוניימ עקיטסניג-טשינ ַא טגָאזעג טָאה רענייא ןעוו

 טגעלפ רע .שטנעמ רעטגערעגפיוא ןַא זיא שינייב רעד .ןעלדיז שינייב םיא

 ןוא .ןענידרָאג ןופ ןטלַאהעג טשינ ןבָאה יז ןעוו ,ןטנעילק ןפרַאװסױרַא טושּפ

 *?ןענידרָאג וצ גנולעטש רעייא זיא יו

 בָאה ,"רענגעק ַא רענייז טשינ ןוא דיסח ַא סנידרָאג טשינ ןיב ךיא;

 ,טגָאזעג ךיא

 ןבעגעג דִיי רעכיוה רעד טָאה ,*טשינרָאג ַא ,סע טסייה ,ךָאד ריא טייז;

 שטנעמ ַא, ,גיוא ןַא ןעמונעגסױרַא טשינ רעיש רימ ןוא ןקעטש ןטימ רָאפ ַא

 ריא .ןיטנע לאוי ןופ עיצקעל ַא טרעהעג ןטכענ בָאה ךיא .ןייז סעּפע ךָאד זומ
 "?ףיצקעל ַא סניטנע טרעהעג לָאמַא טָאה

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה ,?ןיינ;

 ,גנויצַאב ַא ןָא ,קיטליגכיילג טייז ריא סָאװ רעדנוװ ןייק טשינ זיא ,ונ;

 ײיא .טגָאזעג טָאה ןיטנע יװ ,*שי; ַא ןָא ןוא גנובערטש ַא ןָא ,םזַאיזוטנע ןָא

 יקסװָאנַאי .ש ,ןיקטעמַאז ,םיובנעגייפ .ב ןופ סעיצקעל טרעהעג ןיוש בָאה

 -קעל ןענעייל טרעהעג ריא טָאה ןעמעוו .ןענרעל סעּפע עלַא ייז ןופ ןעק ןעמ
 "?סעיצ

 .טגָאזעג ךיא בָאה ,"טשינ םענייק;

 -עג ךיז ,ןגירשעגסיוא רע טָאה ,"ןדייר וצ ןעמעוו טימ טשינ ךָאד זיא;

 ןעזעג לָאמַא ןיוש ריא טָאה, :טגערפעג ןוא טרעקעגקירוצ ךיז ןוא ןייג ןזָאל

 "?עסעיּפ ַא סנידרָאג

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה ,?ָאי;

 טָאה עסעיּפ עכלעוו, ,קידנצעזקעװַא ךיז ,טגָאזעג רע טָאה ,*!ונ ,ונ;

 "?ןעזעג ריא

 ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"ןַאטַאלרַאש עלעקהמלש,

 -עיּפ ַא סָאד זיא יײַא ,/ .ןפורעגסיוא רע טָאה ,*!ןַאטַאלרַאש עלעקהמלש ,

 !רָאיטקַא ןַא סָאד זיא יא !טליּפש רע ױזַא יו ,רעלסעק דיוויעד רעד ןוא ,עס

 "יץשזד ַא ןבָאה רימ !רָאיטקַא | יי מ יא סָאד !רָאיטקַא ןַא לָאמניײא ןיוש

 ,ןבָאה רימ .רעלדַא ערעס ַא ,שילַאק ַאטרעב ַא ,שטיוװָאקשָאמ ,רעלדַא .ּפ בָאק

 ַא לָאמ עבכעלטע ןגָאז ,ןעמורב ןָא טבייה רע זַא .רעניימ זיא רעלסעק רעבָא

 טגָאז ,טסנוק עתמא זיא סָאד .גנורעטסײגַאב טימ טליפעגנָא ךיא רעוו ,טרָאװ

 "?"ןַאטַאלרַאש עלהקמלש; ףיוא ריא טגָאז סָאװ ןוא .ןיטנע לאוי

 .טגָאזעג ךיא בָאה ,"טרעטסײגַאב טשינ עסעיּפ רעד ןופ ןיב ךיא,

 -רַאש עלעקהמלש, טשינ טלעפעג ךייא, .ןפורעגסיוא רע טָאה ,"*?סָאװ,
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 7 לע פ ס טָאג אנ ח

 ןריױלרַאפ ךָאד ךיא בָאה !ןדייר וצ ןעמעװ טימ טשינ ךָאד זיא ?"ןַאטַאל
 ןיא טשינ ,ןיינ רעבָא ,ןסָאריּפַאּפ לקעּפ ַא טלָאװעג בָאה ךיא .טסיזמוא טייצ
 ."ןַאטַאלרַאש עלעקהמלש, טשינ טלעפעג'ס ּוװ טפעשעג ַא

 טפעשעג םעד ןיא ןיוש טעװ רע .רעזגורב קרַאטש ַא קעװַא זיא דיי רעד
 ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא זַא ,טכַארטעג בָאה ךיא .ןעמוק טשינ רעמ רעכיז
 ידנעק ַא טסיב; .עסעיּפ ַא סנידרָאג טשינ טלעפעג רימ זַא ,םיא ןגָאז וצ טכער
 -יימ רעד טימ קימיטשנייא ייז ָאט, ,טגָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה ,"רעּפיקרָאטס
 "!טנעילק ןדעי ןופ גנונ

 טסַאג רעבושח ַא

 ןשטנעמ יװ קוק'כ ןוא טפעשעג ןיימ ןופ ריט רעד ייב רעדיוו ךיא ייטש

 עזרעד גנילצולּפ .רימ וצ טשינ ןעמוק ןוא ןטפעשעג ערעדנַא ןיא ןפיוק ןעייג

 ןעייג ייז .ןלירב ןיא ןַאמרעגנוי ַא טייג םיא ךָאנ ןוא טייג ףתוש ןיימ יו ךיא

 .טפעשעג ןיא ןײרַא ןעמוק ייז זיב ןדייר ןוא

 -בגנוי םעד רָאפ ףתוש ןיימ רימ טלעטש ,*!זיא סָאד רעו טסייוו וד,

 ,"רעצעביק, ןופ רָאטקַאדער רעד ןזיא סָאד, ,טכַארבעג טָאה רע סָאװ ןַאמ

 ."רעקידעבעל רעד, רעטנוא ךיז טביירש סָאװ ,ןַאמטוג םייח

 בָאה ךיא ןוא ןגָאז וצ סָאװ טסּוװעג טשינ גנוׂשַאררעביא ןופ בָאה ךיֹא

 טרעוו סע זיא טפעשעג םעד רַאפ ןבעגעג בָאה ךיא טלעג לפיוו זַא ,טכַארטעג

 ."רעצעביק, ןופ רָאטקַאדער רעד טמוק רימ וצ ןעוו רעמ ךס ַא

 .טגָאזעג ףתוש ןיימ טָאה ,*!םירקזייא ביג,

 עלַא ןבָאה רימ ןוא םירקזייא ךעלעצעט יירד טלעטשעגקעװַא בָאה ךיא

 ,ןסעגעג יירד

 ;רימ וצ ףתוׂש ןיימ טגָאז ןסע ןטימ ןיא

 ."!עקסערָאמוה ןייד ןענעייל וצ םיא ביג;

 .ןבעגעג דלַאב םיא סע ,ךיז טיײטשרַאפ ,בָאה ךיא

 ףיוא טקוקעג בָאה ךיא ,טנעיילעג יא ,ןסעגעג יא טָאה רעקידעבעל רעד

 ןיב ךיא .טלכיימשעג טָאה רע רעבָא ,טשינ רע טָאה טכַאלעג .סענימ ענייז

 לַאזקיש ןיימ ,םיא טלעפעג סע זַא ,טגייצרעביא גונעג ןעוועג טשינ םעד ןופ

 .רָאי ַא טונימ עדעי ןעוועג זיא רימ ייב .טנעה ענייז ןיא ןגעלעג טציא זיא

 ןיא טגײלעגנײרַא טּפירקסונַאמ םעד רע טָאה ,ןענעייל טקידנעעג טָאה רע

 ,םירקזייא םעד ןקידנע ןעמונעג ןוא ענעשעק

 .טדערעג טשינ רעבָא טָאה רע .טרָאװ טוג ַא ןרעה וצ טרַאװעג בָאה ךיא

 -וה רעד ףיוא ריא טגָאז סָאװ ,ונ. :טגערפעג םיא ףתוש ןיימ טָאה ךעלדנע

 *?עקסערָאמ
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 סע ךָאד זיא ,ענעשעק ןיא טגײלעגנײרַא יז בָאה ךיא זַא ,ךָאד טעז ריא ,

 טעװ ,רימ טלעפעג סע זַא ,ןגָאז לָאז ךיא ביוא .ןקורד יז ליוו ךיא זַא ,ןמיס ַא

 ."רעסעב ךיא גייווש ,טלעג ךס ַא ןבעג ןסייה ךיז רע

 ."?טלעג ףרַאד רעוװ; .ןפורעגסיוא ךיא בָאה ,*?טלעג ןגעו טדער רעוו;

 רעקידעבעל רעד טָאה ,"טוג זיא ,טלעג ןייק ןופ טשינ טלַאה ריא ביוא,

 ,"טלעג טנייפ ןבָאה סָאװ ,ןטסירָאמוה ביל ןבָאה רימ !טביײרש , ,ןפורעגסיוא

 ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ןַאמשיילפ לאיזוע ףתוש ןיימ ןוא קעװַא זיא רע

 רעקידעבעל רעד, :טגָאזעג רע טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא ףתוש ןיימ ןעוו

 וד זַא ,טכַאמענּפָא םיא טימ בָאה ךיא .ןביירש ןייד רַאפ טרעטסױײגַאב זיא

 וטסלָאװ "סדנוק ןסיורג; ןיא זַא ,וצ-טיג רע .טנעס 75 ןגירק םעד רַאפ טסלָאז

 ,רעגנַאפנָא ןַא וצ ןלָאצ טשינ רעמ ןעק רע רעבָא .,רַאלָאד ַא ןגָארקעג רַאפרעד

 ענעשעק ןיא עקסערָאמוה יד ןיוש טָאה רע יו ױזַא ,טנכערַאב ךיז ךיא בָאה

 -עג טשינ םענעי סע טעװ רשפא ,ןענעייל טשרע יז ףראד רערעדנַא רעד ןוא

 ."טפעשעג סָאד טכַאמעג םיא טימ ךיא בָאה .ןלעפ

 ןייק רימ ייב טליּפש טלעג; .טגָאזעג ךיא בָאה ,"ןָאטעג טוג טסָאה וד,

 ,"טשינ עלָאר

 רערעיט, ,ףתוש ןיימ וצ ןפורעגסיוא ןַאד ךיא בָאה ,"!ןַאמשיילפ,

 ןוא ןביירש ָאד לעװ ךיא !טפעשעג רַאברעדנוװ ַא ןבָאה רימ ,ןַאמשיילפ

 ."!ןביירש
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 ןגרָאמירפ רעכעלקילג ַא

 סעװַא זיא ,ןַאמשיײלפ לאיזוע ,ףתוש ןיימ .ירפ קיטשרענָאד זיא סע

 "רעד סָאװ ,לַאנרושז רעשיטסירָאמוה רעכעלטנכעוו רעד ,"רעצעביק; ַא ןגירק

 טקורדעג ןייז טעװ רעמונ םעד ןיא זַא ,טרַאװרעד רע .קיטשרענָאד ןדעי טנייש

 "נוא ןיא ןבירשעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,עקסערָאמוה ַא עניימ ןוא דיל ַא סנייז

 -נוא זַא ,טביילג רע .טסימיטּפָא רעסיורג ַא זיא ףתוש ןיימ .טפעשעג רעזד

 ןוא ןטלַאהרַאפ טלָאװעג טשינ ייז טָאה ןעמ זַא ,טוג ױזַא ןענעז ןכַאז ערעזד

 ,שיטסימיטּפָא רעקינייװ ןיב ךיא .טקורדעגּפָא לענש

 רעוו רעבָא .טשינ ןעמוק םינוק ןייק .טפעשעג ןיימ ןיא ןײלַא ךיא ןיב

 ןעו טייצ ַא ןיא םינוק ןעניז ןא סע טָאה רעוװ ?םינוק ןיא טריסערעטניא זיא

 רשפא ,עקסערָאמוה ןיימ טקורדעג ןייז לָאז סע זַא ,טייקכעלגעמ ַא ָאד זיא'ס

 ,םורַא ןכָאװ ייווצ ןיא זיא ,ךָאװ עדנעמוק זיא טנייה טשינ זַא ןוא ,טנייה ךָאנ

 .רעביירש ַא סלָא טנעקרענָא ןרעוו ןיא טלַאה ךיא ,ןייז ןיוש סע טעװ טקורדעג

 הסנרּפ טגנערב טפעשעג ןיימ יצ םעד ןגעק טָאה גנוטיײדַאב ַא רַאפ סָאװ

 ?טשינ יצ

 -עג ַא בָאה ךיא ,תמא ?רעסעב ןייז ךָאנ ןעק סָאװ ,טוג ױזַא זיא רימ

 זיא ,ףתוש א ךיא בָאה רַאפרעד רעבָא ,ןפיוק טשינ טמוק רענייק ּוװ ,טפעש

 -ומרעד רע ןוא ןביירש ףיוא ןיבמ רעסיורג ַא זיא רע ,ןצַאשוצּפָא טשינ רע

 !ףתוש ןיימ לָאז ןבעל .רעביירש ַא רַאפ ךימ טכַאמ רע .ךימ טקיט

 סע רעבָא .ךַאז עיינ ַא ןביירש וצ לשיט ןיימ ייב קעװַא ךיז ץעז ךיא

 ףתוש ןיימ ןעמוקנָא ףרַאד דלַאב זַא ,ןביירש ןעמ ןעק יו .טשינ ךיז טביירש

 ןיא ןעק רע ?השעמ ןיימ טקורדעגּפָא רׂשפא זיא סע ּוװ ,"רעצעביק; ַא טימ

 , ?ןביירש טייצ ַאזַא

 ןוא "רעצעביק, ַא טימ ןעמוק טעוװ ףתוש ןיימ זַא ,ןייז טעװ יוװ ןוא

 טשינ ךימ זומ ןעמ .ךעלרעפעג טשינ ךיוא זיא ?ָאטשינ ךַאז ןיימ זיא טרָאד

 -יירש ערעסערג ,רימ ץוחַא רעביירש ערעדנַא ךָאנ ךָאד ןַארַאפ .ןקורד ךיילג

 ...ךיוא ןטרַאוװ ייז ןוא טקישעגקעװַא ןכַאז ערעייז ןבָאה סָאװ ,רימ ןופ רעב

 ןיימ ןפָאלעגנײרַא זיא גנילצולּפ ןעוו טכַארטעג ןוא ןסעזעג ױזַא ךיא ןיב

 ."!ָאי/ ןָאטעג יירשעג ַא ןוא טנַאה ןיא "רעצעביק, ַא טימ ףתוש

 -פיוא ןוא ,לשיט ןפיוא "רעצעביק; םעד טגײלעגקעװַא טָאה ףתוש ןיימ

 -ַאזוצ עדייב ,דיל ןייז ןוא השעמ ןיימ טקורדעג זיא סע ּוװ טייז יד טשימעג

 ןרעטנוא עקסערָאמוה ןיימ ןוא ןביוא ןופ תויתוא עסיורג טימ דיל סָאד .ןעמ

292 



 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טָאה רָאטקַאדער רעד יצ טשינ סייוו ךיא .ןָאטעילעפ ַא טקורד ןעמ יוװ ,דיל

 ,םיפתוש ןענעז רימ לייוו ,טייז ןייא ףיוא ןכַאז סנדייב ערעזדנוא טקורדעגּפָא

 .ןכַאזרוא ערעדנַא בילוצ יצ

 תועט ַא ןענופעג ןוא ןכַאז עדייב טנעיילעגרעביא ךיוה טָאה ףתוׂש ןיימ

 ,ןסָאלשַאב עדייב ןבָאה רימ .עקסערָאמוה ןיימ ןיא .תועט ַא ןוא דיל ןייז ןיא

 ףיוא תוחוכ יד ןרָאּפש ןפרַאד רימ .ןרעגרע טשינ םעד בילוצ ךיז ןלָאז רימ זַא

 ,ןביירש וצ

 עיצקַאדער רעד ןיא רע טייג ןגרָאמ זַא ,טרעלקרעד ןַאד טָאה ףתוש ןיימ

 ,קיטיירפ ןעמ טלָאצ טרָאד .םיא ןוא רימ רַאפ טלעג ןגירק "רעצעביק. ןופ

 ,רעלָאד ייווצ ןגירק ןדייב זדנוא רַאפ טעװ רע זַא ,טנכערעגסיוא טָאה רע

 טייג סָאד ןוא ,ךיז רַאפ רעדָאװק ַא ןוא רַאלָאד ַא ןוא רימ רַאפ טנעס 5

 ױזַא .ךיילג ףיוא ךיילג זיא ןענידרַאפ ןלעװ רימ סָאװ .תופתוש ןיא ןײרַא

 ,טפעשעג סָאד תופתושב ןבָאה ןלעװ רימ סָאװ ,טייצ עצנַאג יד ,ןייז סע טעװ

 ,תופתוש זיא תופתוש זַא ,טגָאזעג רע טָאה

 זַא רעבָא .סנגרָאמירפ עטסכעלקילג עניימ ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד

 ,רעיוט ןוא ריט ךרוד םיא טייג ,טוג ןייג םענייא ןָא-טבייה

 קיטימכָאנ רעכעלקילג ַא

 -ַאב רעד ןעמוקעגנירַא טפעשעג ןיימ ןיא גנילצולּפ ןענעז קָאטימכָאנ

 רעד ,דנַאלזיא ןבואר רעטכיד רעד ,ןרעּפלַאה בייל השמ רעטכיד רעטמיר

 .ש ר"ד טסילַאנרושז רעד ןוא שטיװָאמיַאכ .י ןעגנולייצרעד ןופ רעביירש

 טכַארטַאב ,לָאמַאטימ ןעמוקעגנירַא ןענעז ייז .יורפ ןייז טימ סעשָאגרַאמ

 .טכַאלעג ןוא טפעשעג סָאד

 ןבָאה ייז .ףתוש ןיימ ןעקנַאדרַאפ וצ טסעג יד ןופ ךוזַאב םעד בָאה ךיא

 ,טפעשעג-גרַאװסיז ַא טָאה ןַאמשיילפ לאיזוע רעטכיד רעד זַא ,טסּוװרעד ךיז

 .סענזיב יד טריפ רע יװ ןעז ןעמוקעג ייז ןענעז

 יז ןוא טסעג עבושה עלַא יד רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה ףתוש ןיימ

 ."רעצעביק; ןיא עקסערָאמוה ןיימ ןזיוועג

 "עג טשינ ייז ךיא בָאה ךעלנעזרעּפ) ןעמענ ערעייז טרעהעג בָאה'כ ןעוו

 "יימ טלעטשעגפיורַא בָאה ךיא זַא ,טשַאררעביא ױזַא ןעוועג ךיא ןיב ,(טנעק

 טסּוװעג טשינ בָאה ךיא .ןעמונעגרעטנורַא םיא ןוא לקנעב ַא ףיוא סופ ַא םענ

 ףרַאד ןעמ זַא ,טּפַאכעג ךיז ךעלדנע בָאה ךיא ,ןָאט וצ סָאװ ןוא ןגָאז וצ סָאװ

 -סיוא בָאה ךיא .םערקזייא טגנַאלרעד בָאה ךיא ןוא ןייז דבכמ סעּפע טימ ייז

 .םערקזייא לסיב טצעל ןיימ טקידיילעג
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 ד לע פ ס עטָאג אגח

 טרוכישרַאפ געט עכעלטע ןעוועג ךיא ןיב טסעג יד ןופ ךוזַאב םעד ןופ
 .קילג ןופ

 -עגסייא ךיא בָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז טסעג עבושח יד יו םעדכָאנ
 ַא טימ ןעמַאזוצ ןטַאט ןיימ וצ טקישעגקעװַא יז ןוא עקסערָאמוה ןיימ ןטינש
 ;ױזַא טנעיילעג ךיז טָאה ווירב םעד ןופ לייט ַא .ווירב

 :עטַאט רעביל ןיימ,
 רעטקורדעג רעד ןופ .טוג רָאג רימ טייג סע .ךעלקילג טסכעה ןיב ךיא

 ןעמ .רעביירש ַא רע ךיא זַא ,ךָאד וטסעז ,ריד קיש ךיא סָאװ ,עקסערָאמוה
 ןייז ךָאנ ןעק סָאװ .טסירָאמוה ַא ןייז לעװ ךיא זַא ,תואיבנ רימ ףיוא טגָאז
 טשינ ןיב ךיא סָאװ ןדירפוצ טסכעה ןייז ןפרַאד עמַאמ יד ןוא וד ?רעסערג
 ןעו ,טציא ."טשינרָאג, ַא ןעמוקעגמײהַא ןעוועג טלָאװ ךיא ,ןרָאפעגמײהַא
 רעביירש רעטנַאקַאב ַא סלַא ןעמוק ךיא לעװ ,ןעמוקמײהַא לָאמַא לעװ ךיא
 .ןעמירַאב וצ ךיז ןעמעוו טימ ןבָאה טסעוװ וד ןוא

 ,בלעוועג ַא ,רָאטס ידנעק ַא בָאה ךיא .ןַאמסטפעשעג ַא ךיא ןיב לייוורעד
 בלעוועג סָאד טעװ .הסנרּפ עקיטייז ַא זיא סָאד .רעסַאװעדָאס ףיוקרַאפ ךיא ווו
 ץַאלּפ טוג : זיא סע ,טוג ךיוא זיא --- טשינ ביוא ,טוג זיא הסנרּפ ןעגנערב
 *...ןביירש ןוא טרָאד ןציז וצ ףיוא

 םיובנעשריק בקי

 -עגסיוא טַאהעג טשינ ךָאנ ךיז בָאה ךיא ,ירפרעדניא ןַא ןיא ,לָאמניײא

 ךָאנ ץלַא בָאה ךיא ןוא רעביירש עבושח יד ןופ ךוזַאב םעד ןופ טרעטכינ

 -וק ןלָאז רימ וצ זַא ,ןרָאװעג ןביוהרעד גנילצולּפ ןיב ךיא ױזַא יו טרעלקעג

 ַא ןײרַא זָאל ַא טפעשעג ןיימ ןיא ךיז טוט ,ןשטנעמ עקיטכיוו עכלעזַא ןעמ

 "רעד דלַאב בָאה ךיא .םינּפ ןכעליירפ ַא ןוא גנַאג ןטיירב ַא טימ ןַאמרעגנוי
 .רעוװ יבַא טשינ זיא סָאד זַא ,טנעק

 ,םזַאיזוטנע סיורג טימ סיוא רענעי טפור --- ?!ןַאמשיילפ ,ּוָאלעה;

 .ףתוש ןיימ םיא טרעפטנע --- ?!םיובנעשריק בקעי ,ּוָאלעה ,

 ַא ןרָאװעג ךיא ןיב ,םיובנעשריק בקעי ןעמָאנ םעד טרעהרעד בָאה ךיא

 -עג רימ טָאה ןעמ .ןדייר ךס ַא ,טרעהעג םיא ןגעוו בָאה ךיא .רעטרעטיצרעד

 רעד ןיא ןוא רעכַאמקירַאּפ ַא ןײלַא זיא ,ּפַאש-רעברַאב ַא טָאה רע זַא ,טגָאז

 ,רענַאיצילַאג ןופ דיסח רעסיורג ַא זיא רע זַא ;רעביירש ַא ךיוא טייצ רעבלעז

 זיא שטנעמ ַאזַא ןוא .רענַאיצילַאג עלַא ןופ עדווירק יד ןָא ךיז טמענ רע זַא

 ,טפעשעג ןיימ ןיא ָאד טציא

 ןעמ זומ ,טפעשעגיגרַאװסיז ַא טָאה ןַאמשיילפ זַא טרעהעג בָאה ךיא;

 .טכַאל םינּפ רעצנַאג ןייז ןוא םיובנעשריק טרעלקרעד ,"ןעז סָאד
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןיא השעמ ןיימ ןענעייל וצ םיא טיג ןוא רָאפ ךימ טלעטש ףתוש ןיימ

 | ."רעצעביק;

 ,ןכַאל טוג ןעק רע .ךיוה טכַאל ,טכַאל ןוא טנעייל םיובנעשריק

 זַא ,םיא טגָאז ףתוש ןיימ .ןיב ךיא ןַאמסדנַאל ַא רַאפ סָאװ טגערפ רע

 ,עיצילַאג ןיא לטעטש ַא ןופ ,עלַאקס ןופ םוק ךיא

 -ךיק טגָאז ,"ןביירש טוג ױזַא ןעק רע סָאװ רעדנּוװ ןייק טשינ זיא'ס,

 ייז ?ןביירש ןענעק סעקַאװטיל יד ,ןעד סָאװ .ןעק רענַאיצילַאג ַא; ,םיובנעש

 רָאמוה ןוא ,הכמ ַא ייז ןענעק ןביירש רעבָא ,ןעגנוטייצ יד טּפַאכרַאפ ןבָאה

 "!טשינרָאג רעבָא ,טשינרָאג ייז ןבָאה

 "וה ַא ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג זיא רע זַא ,טלייצרעד ןַאד טָאה רע

 טרעוװו סָאװ ,טַאלבנכָאװ רענַאיצילַאג ַא ןיא "ץל רעד, טייז רעשיטסירָאמ

 ןלָאז ךיא ןוא ףתוש ןיימ זַא ,טציא ליוו רע .רעפעפ בקעי ןופ ןבעגעגסױרַא

 .עלעכַאז ַא רַאפ רַאלָאד ַא ןלָאצ טעוװ רע .םיא רַאפ ןביירש

 רעמ ןוא "רעצעביק, ןרַאפ טביירש רע זַא ,טרעלקרעד טָאה ףתוש ןיימ

 טָאה ,סע טסייה ,ךיא ,רע רעבָא .ןביירש טשינ רע ןעק ךָאװ ַא ךַאז ןייא יו

 | ,שטנעמ רעיירפ ַא זיא ,טגָאועג רע

 םיא רַאפ ןביירש וצ רימ וצ טעדנעוועג ןַאד ךיז טָאה םיובנעשריק בקעי

 ןייז יו ױזַא .ףרַאד רע לַאירעטַאמ טרָאס א רַאפ סָאװ טרעלקרעד רימ ןוא

 -יזערּפ רעד ,לעמעז דרַאנרַאב טימ טגירקעצ זיא ,רעפעפ בקעי ,רָאטקַאדער

 ,ןעלמעז ןצעביק "ץעלא םעד ןיא ןעמ ףרַאד ,דנַאברַאפ רענַאיצילַאג ןופ טנעד

 .ןגָאזנײרַא טוג ,םיא ןגָאזניײרא

 רימ רַאפ ףתוׂש ןיימ טָאה ,ןרעפטנע וצ טעײּפסױא בָאה ךיא רעדייא

 טשיג וליפַא ןעק רע; ,ןָאט טשינ ןכַאז עכלעזַא לעװ ךיא זַא ,טרעלקרעד
 "וצ רע לָאז ,"רענירגא ַא זיא רע; ,טגָאזעג רע טָאה ,"לעמעז דרַאנרעב םעד

 .+ "!ןיינ !עפ .ןכַאלסױא םענעי טלעג ביל

 "וצ רָאנ; ,טרעלקרעד םיובנעשריק טָאה ,"טלעג בילוצ טשינ זיא סָאד;

 לעמעז ןוא דובכ ןגירק ךיא לעװ ,ןעלמעז ןצעביק לעװ ךיא זַא .דובכ ביל

 זַא ןגָאז ףרַאד ךיא .םיא ןגעו טביירש ןעמ סָאװ דובכ ןגירק ךיוא טעװ

 יַאב רַאפרעד טגירק דע רעבָא ןשטנעמ וצ תובוט ךס ַא עקַאט טוט לעמעז

 ."דובכ טימ --- טלָאצ

 טקינייאראפ ןייז ןפרַאד רענַאיצילַאג זַא ,טרעלקרעד טָאה ףתוש ןיימ

 .דובכ עלעסיב סָאד ןטייווצ םעד רענייא ןעניגרַאפ ןוא

 -ייא ןופ טכַאל ןעמ זַא ,ךעלרעייפ טרעלקרעד טָאה םיובנעשריק םקעי

 טָאה ,ןיילַא רע ,דובכ רעסיורג ַא זיא ןײלַא סָאד .הבוט א םיא ןעמ טוט ,םענ

 -סעב ןייז ןעוועג לָאמַא זיא רע .ןעלמעז דרַאנרעב ביל רעייז טָאה ,טגָאזעג רע
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 טשינ לָאז רע ,עלעכעטש ןיילק ַא ןבעג םיא ףרַאד ןעמ רעבָא ,טניירפ רעט

 ,ךיז ייב סיורג וצ ןרעוו

 ךיז ןבָאה ייז .םיא טימ ןענַאטשרַאפניײיא ןעוועג טשינ זיא ףתוש ןיימ

 .טגירקעצ טוג ךיז רעבָא ,טהנעטעגסיוא

 רעד זַא ,טרעלקרעד ףתוש ןיימ רימ טָאה ,קעװַא זיא םיובנעשריק ןעוו

 ןָאט וצ ןײרַא רעייפ ןיא טפיול רע .שטנעמ רעטוג ַא רעייז זיא םיובנעשריק

 -רַאפ קיטילָאּפ יד רעבָא ,?עלעקנַאי; רַאפרעד םיא טפור ןעמ .הבוט ַא םענעי

 -ַאיצילַאג טימ ךיז טגירק ןוא רענַאיצילַאג ביל ךעלקערש טָאה רע .םיא טריפ

 ,קיטילָאּפ .רענ

 ןַארָאטסער סמולש

 ןריצַאּפשקעװַא ,ןַאמשיילפ לאיזוע ,ףתוש ןיימ טגעלפ ירפרעדניא ןדעי

 ןוא טירטס רעט6 רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,טפעשעג רעזדנוא ןופ

 ןָאשזיוװיד ןבעל ,טירטס לענַאק ףיוא ,"ןַארָאטסער סמולשע וצ ,יס וינעווע

 ,טירטס

 ,ןַארָאטסער סמולש ןיא ןעוועג טשינ לָאמנייק טייצ רענעי ןיא ןיב ךיא

 טרָאד טלָאװ ךיא יו טקנוּפ רָאפ טמוק טרָאד סָאװ טסּוװעג בָאה ךיא רעבָא

 רימ רע טגעלפ ,טרָאד ןופ ןעמוקקירוצ טגעלפ רע ןעוו ףתוש ןיימ .ןעוועג

 .ןעמוקעגרָאפ זיא טרָאד סָאװ ץלַא ןלייצרעד

 ,ןשטנעמ עקיטכיוו ךס ַא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ ןַארָאטסער םענעי ןיא

 -טשינ ןוא עטנעקרענָא ,עגנוי ןוא עטלַא ,רעביירש .,ןרָאטקַאדער ,רעקיטילָאּפ

 ןגעלפ עגנוי יד .עגנוי יד ןרירָאנגיא ןגעלפ רעביירש ערעטלע יד .עטנעקרענָא

 ,עטלַא יד ןופ ןכַאמ קזוח

 "עג טָאה רע רעבָא ,רעביירש עגנוי יד ןופ ןעוועג ןיילַא זיא ףתוש ןיימ

 -מײהַא טפָא טגעלפ רע .עטנעקרענָא ןוא ערעטלע יד ןופ גנוניימ עכיוה ַא טַאה

 -עג טרָאד טָאה רע ןעוו ,רעטכָאקעגפיוא ןַא ?ןַארָאטסער סמולש;, ןופ ןעמוק

 רע זיא לָאמנייא .רעביירש ןרעטלע ןַא ןגעו טרָאװ טכעלש ַא ןגָאז טרעה

 ַא יװ טרעהעג טרָאד טָאה רע לייוו ,סורדרַאפ סיורג טימ ןעמוקעגמייהא

 דלעפנעזָאר סירָאמ רעטכיד רעטמירַאב רעד זַא ,טגָאזעג טָאה רעטכיד רעגנוי

 -עג ףתוש ןיימ טָאה ,*!הּפצוח ַאזַא; .רעטכעלפדןעמַארג ַא ןוא ןחדב ַא זיא

 .ןפָאלש טנעקעג טשינ ןיוש טכַאנ ענעי טָאה ןוא ןגירש

 .עגפיוא ױזַא ןעמוקעגמײהַא ןַארָאטסער םענעי ןופ רע זיא לָאמניײא

 רע טָאה ךָאנרעד .ןדייר טלָאװעג טשינרָאג טייצ העש ַא טָאה רע זַא ,טגער

 וצ !טייהכערפ ַאזַא !טייהניימעג ַאזַא; :ןלייצרעד וצ זייווכעלסיב ןביוהעגנָא
 ַא זיא רע זַא ,ןעזייר םהרבא ןביל ןסיורג םעד ,ןעזייר םהרבַא ףיוא ןגָאז
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןוא .עקשעמעל ַא ןוא שטַאװק ַא ,ענעדִיי ַא ,רעצכערק ַא ,רעטכיד-תונמחר

 -ַאב ןַאד טָאה רע .*םַארטש-םַארג טביירש סָאװ רענייא --- !סָאד טגָאז רעוו

 טשינ ךיז ליו רע .ןַארָאטסער םענעי ןיא טשינ רע טייג רעמ זַא ,ןסָאלש

 זיא גָאט ןייא .תוליכר ןוא ערה-ןוׂשל ןייק ןרעה טשינ רעמ ליוװ רע ,ןרעגרע

 ןוא .קילײװגנַאל קרַאטש ןעוועג םיא זיא סע ןוא ןעגנַאגעג טשינ ןיהַא רע

 וצ גָאט ןדעי טניוװעג ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ,קילײװגנַאל ןעוועג ךיוא זיא רימ

 -ַעי ןוא טגָאזעג טָאה טָאה רעד סָאװ ,ןַארָאטסער םענעי ןופ טכירַאב ַא ןרעה

 ,טנַאסערעטניא ןעוועג טרָאד ןופ טרָאװ סעדעי זיא רימ .טרעפטנעעג טָאה רענ

 ,ןרילָארטנָאק טנעקעג טשינ ךיז ןיוש ףתוש ןיימ טָאה גָאט ןטייווצ םעד

 ,טמַאזעג גנַאל ךיז ןוא ירפ ץנַאג ןיהַא קעװַא זיא 'וע

 טסּוװעג טשינ ןוא טפעשעג ןיימ ןיא ןסעזעג ךיא ןיב גָאט םענעי ןיא

 סָאװ ךָאנ טסּוװעג טשינ ןיילַא ןוא טקנעבעג בָאה ךיא ,ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ

 ןעקנַאדעג עניימ .טנעקעג טשינ ןוא ןביירש טווורּפעג בָאה ךיא .קנעב ךיא

 ,ןטייוצ םעד רענייא טגָאיעגרעביא ןוא לענש ןגיולפעג ןענעז

 ןעמוקעג זיא לזייר

 ןבעל טייטש ,עטבילעג ןיימ ,לזייר ,ּפָאק ןיימ ףיוא בייה ךיא ,גנילצולּפ

 סע ןעוו ,טנגעזעג ריא טימ ךיז בָאה ךיא טייז ןעזעג טשינ יז בָאה ךיא ,רימ

 "עג טשינ יז בָאה ךיא .לטעטש ןיימ ןיא קירוצ רָאפ ךיא זַא ,ןסייהעג טָאה

 זַא ,טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .ןדנעטשמוא עטכעלש עניימ בילוצ ןעז טלָאװ

 ,סעּפע וצ ךיז ןגָאלשוצוצ ךיז לגנַאר ךיא ןעוו טייצ ַא ןיא ןעז ךימ לָאז יז

 סָאװ םענייא טימ הלכ ַא ןרעוו וצ ןרעטש טלָאװעג טשינ ךיוא ריא בָאה ךיא

 ,םינוק ןָא טפעשעג-גרַאװסיז טָאה סָאװ ,רעכלעזַא טשינ ,טייל ַא זיא

 "עג טשינ ןיב ךיא .ןעמוק ריא ןופ טשַאררעביא קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא

 ןעזעג טשינ טציא זיב יז בָאה ךיא סָאװרַאפ ץורית ַא טימ טיירגעגוצ ןעוו

 ,רימ ןגעוו סעלַא טסייוו יז זַא ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה ןדייר ריא ןופ

 וו ,עטסָאבעלַאב רעד טימ ךיז ןעק סָאװ יורפ ַא טימ טנעקַאב ךיז טָאה יז

 טָאה יז .רימ ןגעוו ןטכירַאב עלַא טגירק יז ןוא ,טניוװ ןַאמשיילפ ףתוש ןיימ

 .ןגַארפ םוש ןייק טלעטשעג טשינ רַאפרעד רימ

 סָאװ ,טסיטנעד םעד רַאפ הלכ ַא ןיוש זיא יז יצ טגערפעג יז בָאה ךיא

 זַא .טלייצרעד רימ טָאה יז .ןרעדנַא ןַא רַאפ יצ ,ןענכדש ריא וצ ךיז טגעלפ

 וצ טרעהעגפיוא טָאה רע זא ,טסעק עכלעזַא ןבעגעג טסיטנעד םעד טָאה יז

 םעד טימ ןוא ןעיינ ריא טפלעה יז ןוא ןירָאטײנ ַא זיא עמומ ריא .ןעמוק

 טָאה יז .טשינ יז טלַאה עביל ןופ .טשינ יז טכוז ןתח ןייק .ךיז יז טרענרעד

 ןבעגעג רימ טָאה יז .ןעוועג זיא רעגייטש ריא יװ ,ץלָאטש רעייז טדערעג
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 רָאנ ,רימ ךָאנ טקנעב יז לייוו טשינ רימ וצ ןעמוקעג זיא יז זַא ,ןרעהוצנָא
 ךיא זַא טרעהעג טָאה יז ,טּפַאשדניירפ רעטלַא בילוצ ,טייקירעגיינ בילוצ
 -רעד טָאה יז ןוא סיוא עז ךיא יו ןעז טלָאװעג יז טָאה ,טפעשעג ַא בָאה
 .טכעלש טשינ סיוא עז ךיא זַא ,טרעלק

 ןיא טקורדעג ןעוועג זיא השעמ ַא עניימ זַא ,טלייצרעד ריא בָאה ךיא ןעוו
 טלעפעג סע ןוא טנעיילעג סָאד טָאה יז זַא ,טגָאזעג יז טָאה ,"רעצעביקפ
 טשינ ייג ךיא זַא ןוא ,טגָאזעג יז טָאה ,סַאּפש ,תונצל זיא סָאד .טשינ ריא
 "יירש עכלעזַא ןופ .רעמ ךס ַא רימ ןופ טרַאוװרעד טָאה יז .געוו ןקיטכיר ןפיוא
 ,טנַאלַאט ןיימ ןרילרַאפ ךיא לעװ ןעיירעב

 ןתמא םעד טגָאזעג רימ יז טָאה רׂשפא .טכערעג ןעוועג יז זיא רשפא

 זיא סע .רעטרעװו עכלעזַא ןרעה וצ חוכב ןעוועג טשינ ןיב ךיא רעבָא .תמא

 ,טשינ רימ טניגרַאפ יז זַא ,ןעקנעד וצ רעטכייל ןעוועג רימ

 טָאה יז ןבירשעגנָא טָאה יז סָאװ ,ךיל ַא סריא ןזיוועג רימ טָאה יז

 -קעװַא דיל סָאד בָאה ךיא .טלייצרעד רימ יז טָאה ,רעדיל ןביירׂש ןביױהעגנָא

 ּגנוניימ ןיימ ךיא בָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא ןיא יז ןעוו ,רעטעּפש ׂשטָאכ ,טכַאמעג

 טנעקעג ךיא בָאה יו רעבָא .דיל ןייפ ַא ןעוועג ןתמא ןיא זיא סע .טרעדנעעג

 ןייא ןייק טגָאזעג טשינ טָאה יז זַא ,ןביירש ריא ןגעוו גנוניימ עטוג ַא ןגָאז

 .עזגורב-בלַאה ַא רימ ןופ קעװַא זיא יז ?ןביירש ןיימ ןגעוו טרָאװ טוג

 ּויא ןבעל ןיימ זַא ,ןרעלק ןביױהעגנָא בָאה ךיא ןוא קעװַא זיא לזייר

 ּוצ זיא ,טגָאזעג טָאה לזייר יװ ,טשינ גיוט ןביירש ןיימ ביוא .טסוּפ רעייז

 רָאנ ,טוג ָאי זיא ןביירש ןיימ ביוא ?ןביירש טימ ּפָאק ַא ךיז ךיא יירד סָאװ

 -ןרָאי טכַאמעג ךָאד ךיא בָאה ,טשינ רימ טניגרַאפ יז לייוו ,ױזַא טגָאז לזייר

 רעטסעב ןיימ זיא לזייר זַא ,טניימעג בָאה ךיא .תועט ןכעלקערש ַא גנַאל

 זיא סע .תעשרמ ַא רָאג יז זיא ףוס םוצ ןוא ,שטנעמ רעתמא ןַא ןֹוא טניירפ

 .תעשרמ ַא זיא יז רעדָא ,ןביירש טשינ ןעק ךיא רעדָא :ייווצ יד ןופ סנייא

 ,רעטיב רעייז ןבעל סָאד זיא ,טכעלש רעייז סָאד זיא ןייז טשינ לָאז'ס סָאװ
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 יןטסַאקווירב, רער

 לייוו ,זגורב רימ ףיוא זיא לזייר עטבילעג ןיימ זַא ,טניימעג בָאה ךיא

 ,ןבירשעגנָא טָאה יז סָאװ ,דיל טשרע ריא זַא ,טקירדעגסיוא ךיז בָאה ךיא

 טפעשעג ןיא רימ וצ טעװ יז זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .טשינ רימ טלעפעג

 ןיא ,רעטעּפש געט רָאּפ ַא .תועט ַא טַאהעג בָאה ךיא רעֹבָא .ןעמוק טשינ רעמ

 טפעשעג ןיימ ןיא ןעמוקעגניײרַא זיא יז .טשַאררעביא ךימ יז טָאה ,קיטנוז ַא

 ,גנוטייצ עשיטסיכרַאנַא עכעלטנכעוו יד ,"עמיטש רעטעברַא עיירפא ַא טימ

 ?ןטסַאקווירב , םעד ןיא יװ ןזיוועג ףתוש ןיימ ןוא רימ טָאה יז .טנַאה ריא ןיא

 ,ריא וצ רעפטנע ןַא ןַארַאפ זיא גנוטייצ רעד ןופ

 טריטקַאדער ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ; רעד ןופ ?ןטסַאקווירב; רעד

 סָאד טגעלפ ןעמ .רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג טלָאמעד זיא ,יקסוװָאנַאי .ש ןופ

 ןביױל ךיוא לָאמַא ןוא ןסײררעטנורַא ןעמ טגעלפ טרָאד .ןענעייל קרַאטש

 טרָאװ טוג ַא טגָאזעג ןעוועג זיא *ןטסַאקוװירב; םענעי ןיא ביוא ,רעביירש

 סרעפטנע עטסיימ יד רעבָא .ךעלקילג ןעוועג רענעי זיא ,רעביירש א ןגעוו

 ןענעייל טרָאד ,לשמל ,טגעלפ ןעמ .עדנסייב ןוא עפרַאש ןעוועג ןענעז טרָאד

 ,"תורּפכ קיצנינ-העשת ףיױא גיט עציקס רעייא, :יװ ,סרעפטנע עכלעזַא

 סיבר יד ןגעוו טָאה ץרּפ .ל .י ?ןיבר ַא ןגעוו ריא טביירש סָאװ וצ; :רעדָא

 "?ןכַאמכָאנ םיא ריא טפרַאד סָאװ וצ ָאט ,ןבירשעג טוג ןוא ןבירשעג ןיוש

 ."ךייא רַאפ טשינ זיא ןביירש .הכאלמ רעדנַא ןַא וצ ךייא טמענ; :רעדָא

 -עג ןעוועג זיא ןזיוועג זדנוא טָאה לזייר סָאװ ,"ןטסַאקווירב םעד ןיא

 טעװ ןוא רַאברעדנּוװ זיא "ןזיורא דיל רעייא ,לזייר, --- :רעפטנע ַאזַא טקורד

 ."רעמונ ןדנעמוק ןיא טקורדעג ןייז

 טָאה לזייר .דיל םעד ןופ עיּפָאק ַא טָאה יז יצ טגערפעג טָאה ףתוש ןיימ

 דלַאב עקַאט סע טָאה יז ןוא קינײװסיױא ףיוא סָאד ןעק יז זַא ,טרעפטנעעג

 ,טרימַאלקעד

 לאיזוע ףתוש ןיימ ןפורעגסיוא טָאה -- !לופטכַארּפ !טנכייצעגסיוא ---

 ,ןַאמשיילפ

 רָאּפ ַא טימ טשרע לייוו ,ּפַאלק רעקרַאטש ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא סָאד

 יז זַא ,טנייה ,טשינ רימ טלעפעג דיל סָאד זַא ,טגָאזעג ךיא בָאה קירוצ געט

 ןוא "עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעד ןופ *ןטסַאקוװירב, ןופ המכסה יד טָאה
 זַא ,זײװַאב רעטמיטשַאב ַא סע ךָאד זיא ,רעטכיד ַא ןיילַא ,ףתוש ןיימ ןופ

 ,ןיבמ ןייק טשינ ןיב ךיא
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 ךערּפשעג ַא טריפרַאפ טָאה יז .קיניײװ ןעוועג ןעלזייר רַאפ זיא סָאד

 "רעד ןוא "רעצעביקא ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,עקסערָאמוה ןיימ ןגעוו

 -ליש עכעלריטַאנ-טשינ ַא זיא סע לייוו ,טשינ סָאד טלעפעג ריא זַא ,טרעלק

 .ןבירטעגרעביא קרַאטש .,גנורעד

 "עגוצ טָאה ,עקסערָאמוה ןיימ ןופ ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,ףתוש ןיימ

 טלעפ סע רעבָא ,קיציװ ןבירשעג זיא סע .טכערעג לסיבַא זיא לזייר זַא ,ןבעג

 ,טײקכעלריטַאנ

 ,ּפַאלק ןקרַאטש ןטייווצ א ןגירקעג ןיוש ךיא בָאה

 -עג יז טָאה ,רענעגָאלשעגרעדינ ַא ץיז ךיא זַא ,ןעזעג טָאה לזייר ןעוו

 ,קידנרעלקרעד ,קירוצ ףיוא ןעיירד ןביוהעגנָא ןוא תונמחר רימ ףיוא ןגָארק

 ַא ןיא ןוא ,קיציװ רעייז ןבירשעג זיא השעמ ןיימ זַא ,ןבעגוצ זומ ןעמ זַא

 רעבָא .טוג רָאג סָאד זיא ,עקסערָאמוה עטשרע ןַא סלַא ןוא ליטס ןרַאברעדנּוװ

 .קורדנייא ןטוג ןייק טכַאמעג טשינ רימ ףיוא ןבָאה רעטרעוו-תונמחר עריא

 .ןטסיירט ךימ ליוװ יז ,קיטכירפיוא טשינ זיא יז זַא ,טליפעג בָאה ךיא

 ןעמוק סע ּוװ ,*עפַאק סמולש, ןופ ןדייר ןביוהעגנָא ךָאנרעד טָאה ןעמ

 םעד טָאה ףתוש ןיימ .ןעמעלַא טדערַאב ןעמ ּוװ ןוא ןטַארעטיל ןעמַאזוצ ךיז

 ,?ןטסַאקווירב רעטדערעג רעד , ןבעגעג ןעמָאנ ַא עפַאק

 ןײלַא רעבָא ,ןייג ןיהַא טלָאװעג טלָאװ יז זַא ,טרעלקרעד טָאה לזייר

 יוװ-ייס ליו רע זַא ,טרעלקרעד טָאה ףתוש ןיימ .ןייג וצ טשינ ריא טסַאּפ

 לָאז ךיא זַא ,ןגָאלשעגרָאפ ךיוא טָאה רע .ןעמענטימ יז רע טעװ ,ןייג ןיהַא

 טפעשעג סָאד ןסילשרַאפ ןעמ לָאז ,טשינ ןעמוק םינוק ןייק יוװ ױזַא .ןייג ךיוא

 .ןעמַאזוצ עלַא ןייג ןיהַא ןלָאז רימ ןוא

 טלַאװעג טשינ ךיא בָאה ,סנטשרע .ןייג וצ טגָאזעגּפָא ךיז בָאה ךיא

 ,ןוא ,עקסערָאמוה ןיימ טריקיטירק ףרַאש ױזַא טָאה יז לייוו ,ןעלזייר טימ ןייג
 ןלעה ןטימ ןיא טפעשעג ַא ןסילׂשרַאפ וצ טמעשעג ךיז ךיא בָאה ,סנטייווצ

 רעדייא ,ןיהַא ןייג וצ טשינ ןסָאלשַאב ךיז ייב ךיא בָאה ,סנטירד ,ןוא .גָאט

 -ַאב ךיז ןענעק לָאז לָאז ךיא .רעביירש ַא סלַא רימ ןגעוו רעמ ןסיוו טעװ ןעמ

 ,רעקיטייז ַא יו ןציז טשינ ,סעומש ַא ןיא ןקילײט

 ןפיוא רעטיב ןרָאװעג זיא רימ ןוא קעװַא ןענעז לזייר ןוא ףתוש ןיימ

 ,ױזַא ,ץלָאטש ליפוצ טימ רימ וצ טדערעג טָאה ,עטבילעג ןיימ ,לזייר ,ץרַאה

 ןיוש טגירק ןעמ זַא ןוא ?זיא סָאװ .ּפָארַא ןביוא ןופ רימ ףיוא ןקוק טלָאװ יז יו

 ַא זיא רעכלעוו ,ןַאמשיילפ ףתוש ןיימ ?"ןטסַאקווירב , ןיא רעפטנע ןטוג ַא

 ךיוא זיא ,תמא ןופ רעבָאהביל ַא ןוא שטנעמ רעקיטכירפיוא ןוא רעקיצרַאה

 ןעמ ןעק ּוװ ,זיא ,לדיימ ןייש ַא זיא יז לייוו ,ריא ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב

 ?תמא םעד ןגירק
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןכוזַאב ךימ טמוק סיוויעד רעטעפ רעד

 ןרָאפ וצ ףיוא טלעג ןבעגעג רימ טָאה רעכלעוו ,סיוויעד רעטעפ ןיימ

 "עג םעד ןיא טגײלעגנײרַא טלעג סָאד בָאה ךיא ןוא ןײרַא לטעטש ןיימ ןיא

 .ןעמוקעגניירַא גנילצולּפ זיא ,טפעש

 זַא ,טניימעג בָאה ךיא .םיא רַאפ ןקָארשרעד ביײהנָא ןיא ךיז בָאה ךיא

 -ַאב וצ ךיז ןָא ןכַאז ןָאטעג בָאה ךיא סָאװרַאפ תונעט רימ וצ ןבָאה טעװ רע

 טשינ ךיז ןוא ןרָאװעג זגורב םיא ףיוא ןיב ךיא סָאװרַאפ ןוא ,םיא טימ ןטַאר

 "עג טשינ ךימ טָאה רע .תועט ַא טַאהעג בָאה ךיא רעבָא .םיא רַאפ ןזיוועג

 "עג טָאה רע זַא ,טלייצרעד רימ טשרעוצ טָאה רע .ןגַארפ םוש ןייק טגערפ

 .טכַאלעג קרַאטש טָאה רע ןוא "רעצעביק, ןיא השעמ ןיימ טנעייל

 סָאװ רעבָא .טפעשעג ןיימ ןיא ןפיוק טלָאװעג סעּפע ךָאנרעד טָאה רע

 טלָאװעג םיא בָאה ךיא .טַאהעג טשינ ךיא בָאה ,ןפיוק טלָאװעג טָאה רע

 ,םירקזייא ןייק טַאהעג טשינ ןיוש ךיא בָאה ,םירקזייא טימ ןייז דבכמ

 "עג םעד ןיא טשינ ךיא ךַאמ ןקילג ןייק זַא ,ןעזעג טָאה רעטעפ ןיימ

 רעלָאד רָאֹּפ ַא ףרַאד ךיא ביוא זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג רימ טָאה רע .טפעש

 ןוא ןביירש ןופ ןידרַאפ ךיא זַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא .ןעייל רימ רע טעוװו

 בָאה ,טלעג טָאה סָאװ ,ףתוש ַא ךיא בָאה םעד ץוחַא .טלעג ןייק טשינ ףרַאד

 סייוו ,םיא רַאפ ןעמירַאב טפרַאדעג ךיז בָאה ךיא סָאװרַאפ .טגָאזעג םיא ךיא

 .ןעמירַאב וצ ביל ךיז טָאה ןַאמערָא ןַא .טשינ ךיא

 טגָאזעגנָא רימ ןוא טנגעזעג ךעלטניירפ רימ טימ ךיז טָאה רעטעפ ןיימ

 רע טָאה ,"סרעטעפ יד וצ טפָא םוק; .עילימַאפ רעד ןופ טייוו ןייז וצ טשינ

 ,טגָאזעג
 טפעשעג ןיימ רעכיזרַאפ ךיא |

 ןַאמ רעכיױה ַא ןעמוקעגנײרַא זיא ,קעװַא זיא רעטעפ ןיימ יו םעדכָאנ

 סָאד; :טגָאזעג ןוא רימ רַאפ ןריּפַאּפ טגײלעגקעװַא טָאה ,סעצנָאװ עסיורג טימ

 ןייז טעװ ריא ,טפעשעג רעייא רַאפ (גנורעכיזרַאפ) יסילָאּפ סנערושניא ןַא זיא

 -ַאב ןעמ ןעוו רעלָאד טנזיוט טגירק ריא .רעייפ ןוא הבינג ןגעק טרעכיזרַאפ

 טלעג .רעטנוא טביירש .רעייפ ןופ לַאפ ןיא טנזױט ייווצ ןוא ךייא טעבנג

 ."םורַא ןכָאװ ייווצ ןיא ןלָאצ טעוװ ךיא ,ןלָאצ ךיילג טשינ ריא טפרַאד

 וצ טנערברַאפ סָאװ ןוא ןענעבנג וצ רימ ייב סָאװ ָאטשינ זיא סע;

 ,ךיא גָאז ,"ןרעוו

 טסיזמוא ןגירק ריא טעװ, ,ןַאמ רעד טרעפטנע ,"רעסעב ךָאנ ךָאד זיא,

 ."טלעג

 .ךיא גָאז ,"טלעג ןייק טסיזמוא טשינ ליוװ ךיא;
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 ַא ךָאד ריא טנעז, ןַאמ רעד טגָאז ,"?טלעג ןייק טשינ טליוו ריא;,

 | "!רעטנוא טביירש ,רענעגושמ

 טשינ ןעוו ,סיסילָאּפ ןכַאמ ףרַאד ךיא ,, ,רע טגָאז ,*!רעטנוא טביירש;

 ריא טיג טלעג ןייק ?ןיינ יצ ןיוש טייטשרַאפ ריא .הסנרּפ ןיימ ךיא רילרַאפ
 ."הבוט ַא זיולב טוט ריא .טשינ

 ןוא ןקָארשרעד ךיז בָאה ךיא .ןגירשעגנָא קרַאטש רימ ףיוא טָאה רע
 ,ןבירשעגרעטנוא

 -עצ ַא ןציז ןבילבעג ןיב ךיא ןוא קעװַא זיא טנעגַא-סגנורעכיזרַאפ רעד

 סיוא טפעשעג ןיימ טרעכיזרַאפ בָאה ךיא ?רימ טימ ךיז טוט סָאװ .רעטלמוט

 -לַאװג ַא ךָאד זיא טנעגַא-סגנורעכיזרַאפ םעד ףיוא .תונמחר סיוא ןוא ארומ

 ןייז רע טרילרַאפ טשינ ןעוו ,עסילָאּפ ַא ןכַאמ זומ רע סָאװ תונמחר רעקיד

 ?טלָאצַאב טשינ טגירק רע ןעוו סעסילָאּפ ןכַאמ וצ םיא גיוט סָאװ ןוא .טיורב

 ךיא .םינוק ןָא טפעשעג ַא ןבָאה וצ יו הסנרּפ ערעגרע ןַא ךָאנ ךָאד סָאד זיא
 .ןעייקעצ טנעקעג טשינ עטכישעג יד ןבָאה

 טימ לדִיי ןיילק ַא ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז ןעקנַאדעג עניימ

 ןןפורעגסיוא ןוא רימ ןבעל ןענַאטשעג זיא סָאװ ,שוילעּפַאק ןטשטיינקעצ ַא
 ,"!וָאלעה;

 ,ךיא רעפטנע ,*!וָאלעה ,

 .רָאפ ךיז רע טלעטש -- ,"(סָאבעלַאב) דרָאלדנעל רעד ןיב ךיא;

 ,םיא ךיא גָאז ,"ןענעק וצ ךייא ךימ טיירפ סע;

 ךיא; ,רע טגָאז ,"ןענעקַאב וצ ךייא טימ ךיז ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא,

 י"טלעג-הריד ןלָאצ ריא טפרַאד ןגרָאמ זַא ,ןענָאמרעד ךייא ליוו

 ,ךיא גָאז ,"ןסיוו וצ טוג זיא סע;

 .רע טגָאז ,"ןלָאצַאב עקַאט רָאנ ,ןסיוו זיולב טשינ סָאד טפרַאד ריא;

 ,םיא ךיא רעפטנע ,"ןלָאצ ןענעק טשינ ךייא ךיא לעװ ןגרָאמ;

 ,לדרָאלדנעל עניילק סָאד טרעפטנע ,"טונימ ַא ןטרַאװ טשינ טלעוו ךיא;

 ַטלַא טימ סױרַא ךייא ךיא ףרַאװ ,ריא טילפ טשינ ןעוו ,ריא טלָאצ ןגרָאמ;

 ."ןכַאז

 סָאװא ,םיא ךיא גָאז ,"שטנעמ ןייק יו טשינ סעּפע ךָאד טדער ריא;
 +?טפרַאװ ריא טסייה

 ,דרָאלדנעל רעד טגָאז ,"ןדייר וצ ךייא ייב ןענרעל ךיז לעװ ךיא;

 .ףתוש ןיימ ןעמוקעגנָא זיא ךערּפשעג רעזדנוא ןטימ ןיא

 .דרַאלדנעל םוצ ךיא גָאז ,"ףתוש ןיימ זיא סָאד;

 "עג ןיב ךיא. ,ףתוש ןיימ וצ דרָאלדנעל רעד טגָאז ,*?ריא טכַאמ סָאװ;

 ."טלעג"-הריד ןלָאצ ריא טפרַאד ןגרָאמ זַא ,ןענָאמרעד ךייא ןעמוק
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 "!טנערב סע ?שינעלייא יד זיא סָאװ, ,ףתוׂש ןיימ גָאז ,*?ןגרָאמ,

 .דרָאלדנעל רעד טגָאז ,"טנערב'ס ,ָאי;

 !ןעמ טוט סָאװ; :רימ וצ טגָאז ףתוש ןיימ ןוא קעװַא זיא דרָאלדנעל רעד

 ."דרָאלדנעל רענדוקסַאּפ ַא זיא'ס !דרָאלדנעל םעד ןופ רוטּפ ןעמ טרעוו יוז

 :גנילצולּפ סיוא ףור ךיא ןוא ,טכַארטעג עלייוו ַא ןבָאה רימ

 ."ןַאלּפ ַא בָאה ךיא;
 *?סָאװע

 רעד רעדייא טפעשעג ןופ ןפיױלטנַא ןוא ירפ ץנַאג ףיוא ןעייטש רימ,

 .ךיא גָאז ,"טלעג-הריד ןענָאמ זדנוא ייב טמוק דרָאלדנעל

 ,לשיט רעזדנוא ףיוא קידנקוק ןוא ,רע טגָאז ,"ןַאלּפ רעטוג ַא זיא'ס;

 "?ןביירש רימ ןלעװו ּוװ ןוא, :רע טגערפ
 .טרעפטנעעג ךיא בָאה ,"טירטס ןָאטגניוװיר ףיוא קעטָאילביב ןיא;

 ,טגָאזעג ףתוש ןיימ טָאה ,"ּפָאק-סענזיב ַא ריד ףיוא טסָאה וד,

 -עג ןופ ןפָאלטנַא ןענעז רימ ןוא ןענַאטשעגפיוא רימ ןענעז ירפ ץנַאג

 "ייק זַא ,ןעזעג ןוא ןסָאג עכעלטע ןעגנַאגעגּפָא ןענעז רימ יו םעדכָאנ .טפעש

 "עג ךיז ןוא עילָאװַאּפ ןייג ןביוהעגנָא רימ ןבָאה ,ךָאנ טשינ זדנוא טגָאי רענ

 .ןשטנעמ עיירפ יװ טליפ
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 עקסערָאמוח עטסכיײרגלָאפרעד ןיימ
 "וה רעטסכיײרגלָאפרעד ןיימ ןופ ןעמָאנ רעד זיא "םינב יד טגרָאזרַאפ;

 ךיא ןעוו גָאט ַא ןיא ,ןרָאי ענירג עניימ ןיא ןבירשעג ךיז בָאה ךיא .עקסערָאמ
 ףיא ןוא "סדנוק ןסיורג, ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא יז .קירעגנוה ןעוועג ןיב
 טנעיײלעגרָאפ יז בָאה ךיא .גָאט ןקיטנייה זיב קיניײיװנסיױא ףיוא יז קנעדעג
 טַאװק ןיימ ןופ לייט ַא ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא יז .לָאמ רעטרעדנוה רשפא
 ,הסנרּפ רַאפ

 -- +ןעירש ןעמ טגעלפ ,ןענעיײלרָאפ ץעגרע ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו
 םעד ןעמוקוצכָאנ ןעוועג ךעלקילג ןיב ךיא ןוא ."םינב יד טגרָאזרַאפ; טנעייל
 .ןענעייל סע ןוא םלוע ןופ גנַאלרַאפ

 ןיימ ןוא ךיא יו םעדכָאנ דלַאב ןבירשעג ךיא בָאה עקסערָאמוה ענעי
 ףימ .טפעשעג-גרַאװסיז רעזדנוא ןבעגעגפיוא ןבָאה ןַאמשיילפ לאיזוע ףתוש
 .טניירפ עבלעז יד ןבילברַאפ ןענעז רימ רעבָא .םיפתוש סיוא ןרָאװעג ןענעז
 ערעזדנוא ןופ ןטייווצ םעד רענייא ןלייצרעד ןוא ןפערט טּפָא ךיז ןגעלפ רימ
 ,"ןקילג;

 רעדָא "רעצעביקק ןיא ןקורד ךיז תוישעמ עניימ ןגעלפ טייצ רענעי ןיא
 ,זײרּפ ןבלעז םעד טלָאצעג רימ ןבָאה ןלַאנרושז עדייב ."סדנוק רעסיורג; ןיא
 זיולב טלָאצעג "רעצעביק, רעד טָאה בײהנָא ןיא .ןָאטעילעפ ַא רַאפ רַאלָאד ַא
 -עה ַא ןגָארקעג ןוא טעברַאעגפױרַא לענש ךיז בָאה ךיא רעבָא .טנעס 5
 ,גנורעכ

 עריא טַאהעג רימ רַאפ טָאה ןלַאנרושז עשיטסירָאמוה ייווצ יד ןופ רעדעי
 .תונורסח עריא ןוא תולעמ

 טרָאד ןעוועג זיא'ס סָאװ ,הלעמ ַא טַאהעג טָאה ,לשמל ,"רעצעביקא רעד
 יו טָאה ,"רעקידעבעל, רעד ,רָאטקַאדער רעד .ןפיוקרַאפ וצ סעּפע רעטכייל
 -עגניײרַא זיא ןעמ יו לענׂש ױזַא .טייצ טַאהעג טָאה רע .ךייא ףיוא טרַאװעג
 טקערטשעגסיוא ,טלכיימשעג ,ןעמוקעגנגעקטנַא ךייא רע זיא ,םיא וצ ןעמוק
 .ןעמונעגוצ םיא ןוא טנעיילעגרעביא םיא ,טּפירקסונַאמ רעייא רַאפ טנַאה יד
 סָאװ ,ןורסח .ַא ןעוועג רעבָא זיא .ןלעפעג טׂשינ סעּפע םיא זיא ןעוו ןטלעז
 -עגנָא ןַא ןיולב רָאנ ,סָאבעלַאב רעד ןעוועג טשינ זיא "רעקידעבעלא רעד
 רעייא רַאפ ךייא טגעלפ רע .ןלָאצַאב טנעקעג טשינ ןילַא טָאה רע .רעטלעטש
 ןלָאצַאב טפרַאדעג טָאה סָאבעלַאב רעד סָאװרַאפ עלעטעצ ַא ןבעג עלעכַאז
 טפרַאדעג םיא טָאה ןעמ .עיצקַאדער ןיא ןעוועג ןטלעז זיא סָאבעלַאב רעד
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 טָאה ןעמ רעבָא ,טלָאצַאב רע טָאה ,טּפַאכעג םיא טָאה ןעמ זַא .,ןכוז ןפיול
 ,ןּפַאכ טפרַאדעג רעִירפ םיא

 רעד ןעוװעג ןײלַא זיא ,ווָאנירַאמ בקעי ,"סדנוק, ןופ רָאטקַאדער רעד

 ךיילג רע טָאה ,טפיוקעג סעּפע טָאה רע ןעוו .לַאנרוׂשז ןייז ןופ סָאבעלַאב

 ןעמ טָאה ,סנטשרע .ןפיוקרַאפ וצ רערעווש ןעוועג זיא םיא רעבָא .טלָאצַאב

 טָאה ךָאנרעד .ןעמונרַאפ ןעוועג טפָא זיא רע .ןטרַאװ טפרַאדעג םיא ףיוא

 "עג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רָאּפ ַא רַאפ ךַאז יד ןענעיילרָאפ טפרַאדעג ןעמ

 ביוא .טוג ןעוועג זיא ,טכַאלעג ןבָאה רערעהוצ יד ביוא .עיצקַאדער ןיא ןענופ

 רעדָא ,ןכַאל טשינ ןענעק סָאװ ,עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה רערעהוצ יד ןשיווצ

 .טכעלש ןעוועג זיא ,ןכַאל וצ טנייפ ןבָאה

 ײָאמוה ַא ןופ טגנַאלרַאפ "סדנוק; ןופ רָאטקַאדער רעד טָאה םעד ץוחַא

 ןענעז סָאד .ןלייצרעדוצכָאנ ףיוא השעמ ַא ןבָאה ךיז ןיא לָאז יז זַא ,עקסער

 .ןעגנורעדָאפ ערעוװש רעבָא ,עטכערעג רשפא ןעוועג

 ,"סדנוק, ןסיורג םוצ טשרעוצ ןפיול סעקסערָאמוה עניימ טימ געלפ ךיא

 ,ןפָארטעג טפָא טָאה סע .ןטרַאװ טנעקעג טשינ טלעג ןייק ףיוא בָאה ךיא ליײוו

 ןפָאלעג ןַאד ןיב ךיא ןוא השעמ ַא ןזיוועגקירוצ רימ טָאה ווָאנירַאמ בקעי זַא
 -רַאפ טַאהעג ןבָאה עדייב .?ןקידעבעל, םוצ טפיוקרַאפ יז ןוא "רעצעביק, םוצ
 טנידעג רעגייטש ןרעדנַא ןַא ףיוא טָאה רענייא רעדעי ןוא ןקַאמשעג ענעדייש
 ,גנוטייצ ןייז ןופ ןסערעטניא עטסעב יד

 געט עקירעגנוה יד ןיא

 רַאלָאד ןיימ .ינעּפ ַא ןָא ןבילבעג גָאט ןייא ןיא ךיא ןיב טייצ רענעי ןיא

 טכיוהעגסיוא טָאה ,עקסערָאמוה רעטצעל ןיימ רַאפ ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ

 רעבָא ,עקסערָאמוה עיינ ַא ןביירש ןצעז טלָאװעג ךיז בָאה ךיא .המׂשנ יד

 :טגָאזעג יװ רימ ֹוצ טָאה רעגנוה רעד .ןזָאלעג טשינ ךימ טָאה רעגנוה רעד

 טשינ ןעמ ןעק ,קירעגנוה םיא ןעמ זַא ,ןײרַא ליומ ןיא סעּפע םענ םדוק,

 ."ןביירש
 .ןעמוק ריא וצ געלפ ךיא ןעוו.לדנייש עמומ ןיימ וצ קעװַא ןיב ךיא

 .ןָאטעג בילוצ ריא בָאה ךיא ןוא ןסע וצ סעּפע ןטעב ךימ יז טגעלפ

 'םלעטש ,רימ טימ ךיז יז טיירפרעד ,לדנייש עמומ ןיימ וצ ןײרַא ךיא םוק
 ליא רימ טייג סע יװ ,ןסיוו רקיע רעד ליוװ יז ,ןגַארפ ענעדיישרַאפ רימ
 'ףָאג רימ טייג'ס זַא ,ריא לייצרעד ןוא טוג ןליפ ןכַאמ ריא ךיא ליוו .הסנרּפ
 ךס ַא רימ ייב טלעטשַאב ןעמ .ןביירש ןיימ רַאפ טלָאצַאב טוג גירק ךיא .טוג
 רעמירַאב ןייק ,ןטייווצ ןכָאנ ןגיל ןייא קַאב ךיא .ןעמונרַאפ ןיב ךיא .ןכַאז
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 ןעמ טמירַאב ,קירעגנוה זיא ןעמ זַא רעבָא .טשינ ךיא ןיב רוטַאנ רעד ןופ
 ,רעגנוה םעד ןופ עדנַאש יד ןקעדרַאפ ליװ ןעמ ...ךיז

 טגָאז יז ןוא טוג טייג רימ סָאװ ,ךעלקילג רעייז ךיז טליפ עמומ ןיימ
 ךיא ליוװ יז .סעלּפָאטרַאק עסייה טימ טשרָאב ןטוג רעייז טָאה יז זַא ,רימ
 ןענעז סעלפָאטרַאק טימ טשרָאב .ןעמַאזוצ ריא טימ ןסע ןצעזקעװַא ךיז לָאז
 טשינ סייוו ךיא רעבָא .ןסע וצ סָאד שלח ךיא ,םילכאמ עטסביל עניימ ןופ
 טשרע בָאה ךיא, :רעטרעוו יד ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה רימ ייב .,סָאװרַאפ
 | "!ןסעגעג

 טָאה יז .ןביילג וצ טשינ רימ ךַאזרוא ןייק טַאהעג טשינ טָאה עמומ ןיימ
 ,ןסע ןײלַא ךיק ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןוא טקידלושטנַא רימ רַאפ ךיז

 טשינ בָאה ךיא סָאװרַאפ טעדַאיעג ךיז ןוא ןיילַא ןציז ןבילבעג ןיב ךיא
 ךיא בָאה ,רַאנ ַאזַא ךיא ןיב סָאװרַאפ .ןסע םוצ גנודַאלניײא יד ןעמונעגנָא
 ?ןסעגעג ןיוש בָאה ךיא זַא ,גָאז טפרַאדעג ךיא בָאה סָאװ וצ ,טכַארטעג
 ?סָאװרַאפ

 -רַאפ וצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה ןַאד ןוא ,טעדַאיעג לסיבַא ךיז בָאה ךיא
 ןיימ ןביירש טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא .ןביירש טימ רעגנוה ןיימ ןביירט
 ,"םינב יד טגרָאזרַאפ, השעמ

 ;וזַא ןָא ךיז טבייה השעמ יד
 סָאד ןָא רימ ייב ךיז טבייה טָא .טׂשינרָאג ַא ,רעקניניילק ַא ןיב ךיא;

 ךיא בָאה ןגעווטסעדנופ .ךעלסיפ יד רימ ייב ןיוׂש ךיז ןקידנע טָא ןוא לּפעק
 .טיטעּפַא ןשִייוג ַא טימ ,סרעייק טימ ,סעקסיּפ טימ ןעגנוי ,םינב .ןיז סקעז
 ,"ןרָאי סטיורב םעד וצ ייוו זיא ,טיורב ַא וצ ךיז ןעמענ יז זַא

 ןַאמערָא ןסיורג ַא ןופ גנובײרשַאב ַא זיא סע ,ץרוק
 -רַאפ וצ סָאד גנונעפָאה רעד טימ ,"סדנוק ןסיורג, םוצ קעװַא ןיב ךיא

 ,ןסע ןפיוק וצ סָאװרַאפ ןבָאה ןוא ,רַאלָאד ַא ןגירק ,ןפיוק

 ,עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא זיב לענׂש ןפָאלעג ןיב ךיא
 -עג רָאטקַאדער רעד טָאה ,עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 יד טַאהעג טשינ בָאה ךיא .טלייאעג ךיז טָאה רע .ןפולסױרַא ןיא ןטלַאה
 ךימ ןײגוצסױרַא ריט יד קידנענעפע ,טָאה רע רעבָא ,ןלעטשוצּפָא םיא הּפצוח
 טסָאה ,עלעיַאב ,יעה; :טגָאזעג ןוא טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ,טקרעמַאב
 טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ,ןדייר ןופ רעגייטש ןייז ןעוועג זיא סָאד טָא *!סעּפע
 ,הרוחס

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ,בָאה ךיא ---
 רַאפ קידנלעטשרָאפ ךימ ,ןפורעגסיוא רע טָאה --- !עלעיָאב ,ןעייל ---

 -ַאנ השמ ןוא (רענווָאק .ב) רעלדא .י :רעטעברַאטימ-טּפיױה ענייז ןופ ייווצ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

  קרַאטש ןוא ןעמענ ערעייז טנעקעג בָאה ךיא .טנעקעג טשינ ךימ ןבָאה ייז ,ריד

 ןביוהעגנָא רימ טָאה ,ייז רַאפ ןענעייל ףרַאד ךיא זַא ,טנייה .ייז ןופ ןטלַאהעג

 ךיא ןוא טנעיילעג שינרעטיצ סיורג טימ בָאה ךיא ,ץרַאה ןיימ ןּפַאלק קרַאטש

 ןבָאה רידַאנ ןוא רעלדַא .רעטכעלעג ןופ םערוטש ַא טרעהרעד לָאמעלַא בָאה

 זַא ,טקיטכעדרַאפ רעבָא בָאה ךיא .טלָאװעג ןבָאה ייז ןעוו ןכַאל טוג טנעקעג

 ןופ ןכַאל ייז רָאנ ,עקסערָאמוה ןיימ טלעפעג ייז לייוו ,טשינ יז ןכַאל סָאד

 .ןכַאז עשיטסירָאמוה ןביירׂש וצ גַאװ ,קענש ַאזַא ,ךיא סָאװ ,רימ

 בָאה ךיא .ןגיוא יד רַאפ טלדניוושעג רימ טָאה ,טקידנעעג בָאה ךיא ןעוו
 בָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,רימ טימ ךיז טוט'ס סָאװ טסּוװעג טשינ

 .ָאטשינ זיא עקסערָאמוה ןיימ .ָאטשינ זיא רָאטקַאדער רעד זַא ,ןעזעג ךיא
 -עג ארומ בָאה ךיא .ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ בָאה ךיא
 .רידַאנ השמ ןוא רעלדַא .י יװ םילודג עכלעזַא רַאפ טרָאװ ַא ןדייר וצ טַאה
 "וה יד רעדָא :ןעשעג זיא'ס סָאװ טסּוװעג טשינ ןוא סַאג ןיא סױרַא ךיא ןיב
 קעװַא ריא טימ זיא רָאטקַאדער רעד זַא ,ןלעפעג קרַאטש ױזַא זיא עקסערָאמ
 טָאה רע זַא ,ןלעפעג טשינ קרַאטש ױזַא םיא זיא יז רעדָא ,יירעקורד רעד ןיא
 .קעװַא זיא ןוא ,ןטסַאק-טסימ ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיילג יז

 עּפש גָאט ַא זיב טעשטומעגּפָא ןעקנַאדעג עכלעזַא טימ ךיז בָאה ךיא

 ןופ ןרעה וצ ?סדנוק ןסיורג, ןופ עיצקַאדער ןיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןעוו ,רעט

 ,קילגמוא רעדָא קילג ןיימ

 ךיא בָאה ,עיצקַאדער רעד וצ געוו ןפיוא ,יעװדָארב-טסיא ףיוא קידנעייג

 ןוא רעמונ-עבָארּפ ַא ,"סדנוק ןסיורג; ַא טימ טייג ווָאנירַאמ בקעי יװ ןעזעג

 ריא, :טגָאז רע יװ רעה ךיא ןוא םיא רעטניה ייג ךיא .ןצעמע סעּפע טזייוו

 ןוא טשינ םיא ןעק רענייק ,לגנִיי ַא ןופ ןבירשעג זיא יז ,השעמ יד טָא טעז

 ."ךַאז עכעלרעדנּוװ ַא זיא סָאד

 --- ,עקסערָאמוה ןיימ טניימעג סע טלָאװ רע ןעוו ןעוועג טלָאװ טוג ---

 ןעקנַאדעג עשיטסימיטּפָא ענימ לענש ביירטרַאפ ךיא רעבָא .ךיא טכַארט

 ,דרע רעד וצ למיה ןופ ןלַאפרעטנורַא לענש טשינ ליוװ ךיא

 ;טגָאז ןוא "סדנוק; םעד רימ טזייוו ,ךימ טקרעמַאב וװָאנירַאמ בקעי

 .טקורדעגּפָא ןיוש ,עקסערָאמוה ןייד וטסָאה טָא ---

 ,"םינב יד טגרָאזרַאפ, :סניימ ןעוועג זיא סע ןוא ןָאטעג קוק ַא בָאה ךיא

 -ָאמוה רעד רַאפ טָאה רע .ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג קיטכיל רימ זיא סע

 -ָאד ןבלַאה ַא ןופ גנורעכעה ַא .בלַאה ַא טימ רעלָאד ַא ןבעגעג רימ עקסער

 ןיב ךיא .רָארופ ַא טכַאמעג טייצ עגנַאל ַא השעמ רעד טימ בָאה ךיא .רַאל

 .רענעיילרָאפ ַא ןרָאװעג השעמ רעד בילוצ
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 רעקיטירק-רעטַאעט ַא רעוװ ךיא

 ךופ ןגיוא יד ןיא ןח ןענופעג בָאה ךיא .טעברַאעגפױרַא ךיז בָאה ךיא

 עדעי טקורדעג טָאה רע ."סדנוק ןסיורג, ןופ רָאטקַאדער ,וָאנירַאמ בקעי

 ַא רַאפ בלַאה ַא ןוא רַאלָאד ַא טלָאצעג רימ ןוא ןָאטעילעפ ַא םעניימ ךָאװ

 -רענָא .זירּפ ןקירעדינ ןייק טשינ סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב זיא סָאד .עלעכַאז

 .רַאלָאד יירד יו רעמ טשינ ןגָארקעג ןבָאה רעביירש עטנעק

 ןעוועג זיא סָאד .בלַאה ַא ןוא רַאלָאד ַא ןגָארקעג ךָאװ עדעי בָאה ךיא

 םעד טימ טנעקעג ךיז בָאה ךיא .ןסע וצ ףיוא ןיימ ךיא .ןבעל וצ ףיוא גונעג

 ףניפ ןלָאצ געלפ ךיא .טלעג"-הריד ןעוועג זיא גרָאז עקיצנייא יד .ןּפוטשכרוד

 טשינ ןטסנידרַאפ עניימ ןופ סָאד בָאה ךיא .רעמיצ ןיימ רַאפ שדוח ַא רַאלָאד

 "צג ןיב ךיא ,לטימ ַא טַאהעג םעד ןגעק בָאה ךיא רעבָא .ןרָאּפשּפָא טנעקעג

 -גײיא רעד ןעוװעג טשינ טלָאמעד ןיב ךיא .טלעג-הריד רַאפ קידלוש ןבילב

 ייב טניוװעג בָאה ךיא .טלעג'הריד קידלוש ןעוועג זיא סָאװ ,שטנעמ רעקיצ

 יז זַא ,טגָאזעג טָאה יז .טנעקעג ךימ טָאה סָאװ ,הנמלא ןַא ,ױרפסדנַאל ַא

 טעװ ,טגָאזעג יז טָאה ,ןלָאצ ןענעק טשינ לעװ ךיא בוא .טשינ ךיז טגרָאז

 ןטַאט ןיימ טנעקעג טָאה יז ,ןלָאצַאב ריא רע טעװ ,ןטַאט ןיימ וצ ןביירש יז

 ,חוטב ַא רַאפ

 ;"סדנוק, ןופ רָאטקַאדער רעד ,ווָאנירַאמ בקעי רימ וצ טגָאז לָאמניײא

 -עג ףיוא קיטירק ַא ביירׂש ןוא רעטַאעט סליבעג ןיא ייג ,עלעיָאב ,יעה ---

 .עסעיּפ ַא סליב

 -יזערפ ַא רַאפ ךיד ךַאמ ךיא, ?ןגָאז רימ לָאז רע יו ןעוועג זיא סָאד

 ךיא כָאה טמַא ןכיוה ַאזַא ןגירק ןגעוו ,"ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טנעד

 -טע ףיוא ןושל סָאד ןריולרַאפ דיירפ ןופ בָאה ךיא .טמולחעג טשינ וליּפַא

 .ןגיוא ערַאבקנַאד טימ םיא ףיוא טקוקעג ןוא ,טונימ עכעל

 קידנעגנַאלרַאפ רעטַאעט סליבעג וצ עלעטעצ ַא טגנַאלרעד רימ טָאה רע

 ;רימ וצ טגָאזעג ןוא ןטעליב ייווצ רימ רַאפ

 ןוא הבורק ַא ,עלעמַאד ַא ,עלעדיימ ַא ריד טימ ןעמענטימ טסנעק וד ---

 !רענייצקַאב טימ ביירש

 השמ ןבירשעג טלָאמעד טָאה "סדנוק ןסיורג,, ןרַאפ ןקיטירק-רעטַאעט יד

 ןקיטירק ענייז געלפ ךיא .ןקיטירק ענעטנַאילירב ןבירשעג טָאה רע .רידַאג

 רעד רעבָא .םיא טימ ןטסעמרַאפ ֹוצ ךיז טגַאװעג טשינ בָאה ךיא .ןרעדנּוװַאב

 םיורג ױזַא טכַאמעג ךימ טָאה ,טעברַא ַאזַא טיורטעג רימ טָאה'מ סָאװ טקַאפ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 וצ ךיא ןיב רעוװ .ןײלַא רימ טימ טמעשעג ךיז בָאה ךיא זַא ,ןגיוא עניימ ןיא

 רעבָא ,טַאלבדןציוו ַא רַאפ זיא סע ,תמא ?טעברַא עקילייה ,עסיורג ַאזַא ןָאט

 ַא ןוא טעּברַא עטסנרע רעמ ַא זיא קיציװ ןביירש וצ זַא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא

 ,טסנרע ןביירש וצ יו ,ערערעווש

 ַא .ירפ רעד ןיא רעטַאעט ןיא ןייג וצ עלעטעצ סָאד ןגָארקעג בָאה ךיא

 רעד .ןביײהנָא ךיז לָאז קיטירק ןיימ ױזַא יו טרעלקעג ךיא בָאה גָאט ןצנַאג

 ַא ןעגנַאלרעד ,רידַאנ השמ ַאלַא ןייז ףרַאד ,טכַארטעג ךיא בָאה ,בייהנָא

 טציא לעװ ךיא סָאװ עסעיּפ יד קידנענעכערנײרַא ,ןסעיּפ-דנוש עלַא הללק

 .עסעיּפ"דנוש ַא זיא סָאד זַא ,טסּוװעג רעִירּפ ןופ ןיוש בָאה ךיא .ןעזעג ןבָאה

 רעבָא ןסעיּפ-דנוש ןופ רעביירש ַא סלַא טמירַאב ןעוועג זיא ליבעג סקַאמ

 !ךַארּפש ןייז ?רעביירש סלַא חוכ סרידַאנ השמ ןעמ טמענ ּווו

 םיא ,סנטשרע .ןַאמשיילפ לאיזוע טניירפ ןיימ וצ קעװַא ךיילג ןיב ךיא

 ,רעטַאעט ןיא ןעמענוצטימ םיא ,סנטייווצ ןוא ,הלודג ןיימ ןגעוװ ןלייצרעד וצ

 דג ַא ןבעג לָאמַא רימ ןעק רע .ןביירש וצ יוװ ןטַארַאב וצ םיא טימ ךיז ידכ

 -יילק ןייק טשינ ךָאד סע זיא ,ןעמעלַאכָאנ .לטרעוו ַא ,לַאפנייא ןַא ,הצע עט

 "עג .קיטירק-רעטַאעט עטשרע יד ןוא קיטירק-רעטַאעט ַא ןביירש וצ טייקינ

 ןרעכעה רעדיוו רימ ןעק ווָאנירַאמ .שטנעמ רעטכַאמעג ַא ךיא ןיב ,רימ טגניל

 .רעטַאעט ןיא ןקיׂש רעדיוו ךימ ןוא ןעלקיטרַא עניימ ףיוא זיירּפ םעד

 ןָאטעג ץילב ַא רימ טָאה'ס ןוא ןפָארטעג טשינ ןענַאמשיילפ בָאה ךיא

 ריא טימ ןיב ךיא .עטבילעג ןיימ ,ןעלזייר רימ טימ ןעמענ וצ קנַאדעג ןיא

 ,סנטשרע .ןטעברעביא ריא טימ ךיז לעװ ךיא רעבָא ,זגורב לסיבַא ןעוועג וליפַא

 ןעמ .ןיב ךיא זַא ,טלַאה ןעמ יו לאימולש ַאזַא טשינ ןיב ךיא זַא ,ןעז יז לָאז

 ןיא קידנציז ,יז ןעק ,סנטייווצ ןוא .קיטירק-רעטַאעט ַא ןביירש ךימ טקיש

 רימ ןענעק סָאװ ,ןעגנוקרעמַאב רָאּפ ַא ןכַאמ ,עסעיּפ יד קידנעעז ,רעטַאעט

 ןלַאפנייא עקידלַאװעג ךָאד טָאה יז .ןעמוק ץונוצ קרַאטש

 דיא זַא ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא ןעוו .ןעלזייר וצ קעװַא ןיב ךיא ,ץרוק

 ,קיטירק יד ןביירש ןפלעה רימ ןוא רעטַאעט ןיא רימ טימ ןייג לָאז יז ליוו

 ןיימ ןעמונעגנָא רעטרעוו ןָא טָאה ןוא לכיימׂש ןכעלקילג ַא ןבעגעג יז טָאה

 .גנודַאלנייא

 טשינ ןיוש קנעדעג ךיא .רעטַאעט ןיא ןסעזעג ןעלזייר טימ ןיב ךיא

 -לעוו ,ןײטשדלָאג ינעשזד זַא ,זיולב קנעדעג ךיא .עסעיּפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד

 "עג טָאה ,ןסעיּפ סליבעג ןיא עלָאר-טּפױה יד טליּפשעג ,דימת יװ ,טָאה עכ

 טייטש סע .רָאה יד ייב ןסירעג ךיז ןוא רעטריפרַאפ ַא ןופ עלָאר יד טליּפש

 ,ךָאה יד ייב ךיז טסייר יז יו דליב סינעשזד ןגיוא יד רַאפ טציא ךָאנ רימ

 ."!רעריפרַאפ-לדיימ רעשילַאיטסעב רעד ,ןַאטַאלרַאש רעד, .טיירש ןוא טנייוו
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 דל עפ ס טָאג אנהח

 .ריא טימ טריטסעטָארּפ ןוא ריא טימ טנייוװ ,ןסירעגטימ טרעוװו םלוע רעד
 ןײרַא רימ טעקשוש ןוא טנַאה רעד ייב ךימ טלַאה ,רימ ןבעל טציז לזייר
 .ןעגנוקרעמַאב ענעטנַאילירב

 ןיא ריא ייב ןוא ןעלזייר וצ ןעגנַאגעגמײהַא רעטַאעט ןופ ןַאד ןיב ךיא
 .קיטירק יד ןבירשעגנָא דלַאב זיוה

 בָאה ךיא .טנַאילירב זיא'ס זַא ,עטרעטסײגַאב ַא ןגירשעג טָאה לזייר
 ןוא ןלַאפנייא עריא ןענעז סָאד .ןעקנַאדרַאפ וצ ריא סע בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג
 1 ,טנקיילעג סע טָאה יז .ןרענוד"ןצילב

 יד ןװָאנירַאמ רַאפ טנעיילעג ךיא בָאה ,ירפ רעד ןיא ,גָאט ןטייווצ םעד
 ץצז, :טגָאזעג רע טָאה ןגעווטסעדנופ רעבָא ,טקיצטנַא ןעוועג זיא רע .קיטירק
 זיא רע ,טגלָאפעג םיא בָאה ךיא ."רעביא סע ביירש ןוא ,עלעיָאב ,קעװַא ךיז
 רָאּפ ַא טגָאזעגנײרַא ןוא ןבירשעגרעביא סע בָאה ךיא ןעוו ייברעד ןסעזעג
 צג ןענעז רעטרעוו עכעלטע ענייז ןעוו טַאהעג ביל רעייז טָאה רע .רעטרעוו
 ,קיטירק-רעטַאעט ַא ןיא לעיצעּפס ןוא עקסערָאמוה ַא ןיא ןבירשעגנײרַא ןעוו

 סקזוח, ןעמָאנ ןרעטנוא ןבירשעג טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,רעלדַא .י
 סָאװ ,ןווָאנירַאמ ןופ ןכַאמ קזוח טפָא ןַאד ןגעלפ ,רידַאנ הׂשֹמ ןוא ,"לקינייא
 רעבָא ,לָאמ עכעלטע ןכַאז ןביירשרעביא ןוא רעווש ןטעברַא וצ טגניווצ רע
 -עג טָאה רע סָאװ סָאד טָאה טפָא .טכערעג ןעוועג ייז ןענעז לָאמעלַא טשינ
 ןָאטעילעפ ַא ןכַאמ וצ ןפלָאהעג ןביירשוצרעביא ןוא ןביירשוצרעביא ןבירט
 -ַאנ השמ ןלַאינעג םעד רַאפ קיטיינ ןעוועג סָאד זיא לעיצעּפס .רעסעב ךס ַא
 טָאה רע .טייצ טונימ ןעצ ןיא ןָאטעילעפ ַא ןביירשנָא טנעקעג טָאה רע .ריד
 טָאה רע זַא ,ןטלעז טשינ ןפָארטעג טָאה סע רעבָא .לענש קידלַאװג ןבירשעג

 עג ןעגנוװצעג רעבָא זיא רע ןעװ ."דניק-ליּפמ , ַא ןריובעג שינעלייא ןיא

 ןעמוקעגסױרַא דניק ןייז טפָא זיא ,לָאמ עכעלטע ןביירשוצרעביא סָאד ןרָאװ
 ,ןטָארעג

 ,זײרּפ ןימ טרעכעהעג טשינ קיטירק ןיימ רַאפ רימ טָאה ווָאנירַאמ

 רידאנ השמ .רעטַאעט ןיא טּפָא ןקיׂש וצ ךימ טגָאזעגוצ רימ טָאה רע רעבָא

 דס ַא ןעוועג טלָאמעד ןענעז סע רעבָא ,רעקיטירק-רעטַאעט רעד ןעוועג זיא

 ּןענעלרענָא ןייז .רעקיטירק-טנעטסיסַא ןַא טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא סרעטַאעט
 ,טלעג יװ טרעװ רעמ ןעוועג רימ ייב זיא רעקיטירק טנעטסיסַא ןַא סלַא ךימ

 עפַאק סמולש ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ץיז ךיא

 ןטשיוע םוצ ךיא ןיב ,ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא קיטירק ןיימ יו םעדכָאנ
 ,רשפא ,ןטרָאד טדער ןעמ סָאװ ןרעה וצ עּפַאק סמולׂש ןיא ןעגנַאגעג לָאמ
 ,תמא .קיטירק-רעטַאעט ןיימ ןגעוו ןדייר טרָאד ןעמ טעװ ,טכַארטעג ךיא בָאה
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 ךיא .ןעמָאנ םענעגייא ןיימ טימ ןבירשעגרעטנוא טשינ קיטירק יד בָאה ךיא

 רימ טָאה רָאטקַאדער רעד .?!םיא טּפַאכ, ןעמָאנ םעד ןבירשעגרעטנוא בָאה

 "וצ ןעמענ עטלעטשרַאפ רעטנוא ןרעוו ןבירשעג ןזומ ןקיטירק זַא ,טרעלקרעד

 .ןכַאזרוא ענעדיישרַאפ ביל

 טרָאד זיא סע .םילודג ךס ַא עז'כ ,זױה-עפַאק סמולש ןיא ױזַא ךיא ץיז

 "רעד ייז בָאה ךיא .ערעדנַא ןוא יקסוועשטניוו סירָאמ ,רעלימ יּול ןסעזעג

 -עג ןוא טכָאקעג ךיז טָאה ןעמ .ןעגנוטייצ יד ןיא רעדליב ערעייז ןופ טנעק

 טרָאד ןיב ךיא .טקרעמַאב טשינ רענייק טָאה ךימ .ןכַאז ענעדיישרַאפ טדער

 "עג ןוא עװַאק ַא ןעקנורטעג ,לקניוו ַא ןיא טּפוטשרַאפ ,לזיימ ַא יװ ןסעזעג

 ,םענייא ןדעי ףיוא טקוק

 ןופ רָאטקַאדער רעד ,וָאנירַאמ בקעי ןעמוקעגניירַא ךעלדנע זיא סע

 ךיז ןוא ,טסירגַאב ךימ רע טָאה -- ??עלעיָאב ,וטסכַאמ סָאװ, ."סדנוק;

 טצעזעגקעװַא ןיוש רימ ןבעל ךיז ןבָאה םיא בילוצ ,רימ ןבעל טצעזעגקעװַא

 טָאה רע .ןכַאז ערעייז ןפיוקרַאפ טלָאװעג םיא ןבָאה ייז .רעביירש ערעדנַא

 טָאה קיטירק ןיימ ןגעוו .טנַאלַאט םעיינ ַא סלַא ייז רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ

 ,טדערעג טשינ רענייק

 ןװָאנירַאמ וצ ןזָאלעגוצ ךיז ,ליבעג סקַאמ ןעמוקעגניירַא זיא םיצולּפ

 םיא ליוו ךיא ?"!םיא טּפַאכ' רעביירש רעד זיא רעװ --- :ןגירשעגסיוא ןוא

 !ןשטַאּפעצ ןוא ןּפַאכ

 לסיבַא ךיוא זיא ווָאנירַאמ ןֹוא ,טנַאו יד יו סַאלב ןרָאװעג ןיב ךיא

 ,ןרָאװעג סָאלב

 ןיא טשינ טניֹוװ --- טגָאזעג ווָאנירַאמ טָאה --- *!םיא טּפַאכ,; רעד ---

 | ,קרָאייוינ
 רע ,קַאדיַאל ַאזַא -- ןגירשעג ליבעג טָאה -- ,ןּפַאכ םיא לעוװ ךיא --

 זיא רע יו רעשירַאנ ךָאנ םלוע רעד טרעוו ןסעיּפ עכלעזַא ןופ זַא ,טביירש

 -ָארַאנ ייז טפור ,םלוע םעד רע טקידײלַאב ,סנטשרע ,(...רעטרעוו סלזייר)

 .עסעיּפ ןיימ רע טקידיײלַאב ןַאד ןוא ,םינ

 "נָאק טשינ רעביירש ענייז ןעק רע זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה ווָאנירַאמ

 .טרָאװ ןעיירפ ןופ ןוא עסערּפ רעיירפ ןופ טלַאה רע ,ןרילָארט

 ןביירש ןופ טכער סָאד טנעקרענָא רע זַא ,טרעלקרעד טָאה ליבעג סקַאמ

 --- .ןכַאמ קזוח טשינ ,ןפוא ןטסנרע ןַא ףיוא רעבָא .קיטירק עקיטסניג-טשינ

 ןסעיּפ לפיוו ןיא , :לשמל טביירש רע !ּפמול רעד ,ןינעשזד ןיימ ןופ טכַאל רע

 ךיז עסעיּפ ַא ןיא יז טעװ ןעוו ?ןריפרַאפ ןזָאל ןײטשדלָאג ינעשזד ךיז טעוװ

 / יז טפור סָאװרַאפ ,ןריפרַאפ ךיז טזָאל יז ביוא ןוא ?ןריפרַאפ ןזָאל טשינ
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 ד לט פ ס ע טָאג אנ ח

 יד רעביא ןבעג םעגעי ןעמ ףרַאד ןגַארפ עכלעזַא רַאפ ??ןַאטַאלרַאש םענעי

 | !טנעה

 ,סַאּפש ףיוא טגָאזעג זיולב זיא סָאד זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה וװָאנירַאמ

 טלָאװ ינעשזד ןעוו :טגָאז רע ,טרעקרַאפ .טכעלש טליּפש יז זַא ,טשינ טגָאז רע

 רעמ ךָאנ ךיז ןח ןוא טנַאלַאט ריא טלָאװ ,לדיימ קידנעטשנָא ןַא טליּפשעג
 .ןעזעגסױרַא

 ליוו ךיא רעבָא --- ןבעגעגוצ ליבעג טָאה -- טכעלש טשינ זיא סָאד --

 ,קינָאה ןייז טשינ ןוא טפיג ןייז טשינ

 ךיוא ןוא טמעטָאעגּפָא רעיירפ ךיא בָאה ,קעװַא זיא ליבעג סקַאמ ןעוו

 :סעװַאק ייוצ טלעטשַאב טָאה רע .רעטכייל ךס ַא טליפעג טָאה וװָאנירַאמ

 ,רימ רַאפ ענייא ןוא ךיז רַאפ ענייא

 28 יא
+* 

 ןופ עיצקַאדער ןיא ןעמוקעגנײרַא ךיא ןיב גָאט-רעמוז ןסייה ַא ןיֹא

 -רָאפ טלָאװעג םיא בָאה ךיא .רָאטקַאדער ןטימ ןדייר וצ "סדנוק ןסיורגפ

 ןבָאה טלָאװעג בָאה ךיא .ןינע ןסיוועג ַא ןגעוו ןביירש לי ךיא זַא ,ןגָאלש

 רעד ןיא שימייה טליפעג ןיוש ךיז טייצ רענעי ןיא בָאה ךיא .גנוסייהטוג ןייז

 -עג ךיז ןבָאה ןכַאז עניימ ןופ ייווצ סָאװ ,ןכָאװ ןעוועג ןענעז סע .עיצקַאדער

 -רעטַאעט ַא ייס ,ןָאטעילעפ ַא ייס :לַאנרושז ןשיטסירָאמוה םעד ןיא טקורד

 ןעוועג ןענעז סָאד .ךָאװ ןייא ןיא רַאלָאד יירד טנידרַאפ בָאה ךיא .קיטירק

 רעבָא .טַאהעג טשינ ךיא בָאה ןכָאװ עכלעזַא ךס ַא .ןכָאװ עטוג עניימ ןופ

 -עג ןיוש ךיז בָאה ךיא .סיורג ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןענעז ןעגנונעפָאה עניימ

 עפַאק סמולש ןיא ןעמוקעגנײרַא טפָא ןיב ,רעביירש לקיטש ַא רַאפ ןטלַאה

 ,גנוניימ ענעגייא ןַא טגָאזעגסױרַא לָאמַא ןוא

 ,רָאטקַאדער רעד זיא עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוקעגנײרַא ןיב ךיא ןעוו

 טריצַאּפשעגמורַא טָאה רע .גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןעוועג ,ווָאנירַאמ בקעי

 ךיא סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד .טפייפעג ןוא רעמיצ ןרעביא

 סנָאנַא ןטוג ַא ןגָארקעג גָאט םעד רע טָאה אמתסמ .ןפייפ טרעהעג םיא בָאה

 .טנעגַא-ןסנָאנַא רענעגייא ןייז ןעוועג ןיילַא זיא רע .לַאנרושז ןייז רַאֿפ

 םוק ,עלעיָאב ,יעה, ןפורעגסיוא רע טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה רע ןעוו

 רֶע ."םיווש ַא ןּפַאכ ,םי ןיא ןדָאב ךיז וטסעװ ,לָאמטכַאנ ףיוא םייהַא רימ וצ
 ,שטיב יעװָאקַאר ןיא טניווװעג טָאה

 רימ ייב זיא סָאד ,גנודַאלניײא יד ןעמונעגנָא ,ךיז טיײטשרַאפ ,בָאה ךיא

 -ניא ןרעוו וצ טייהנגעלעג ַא רימ ךָאד טיג סָאד ןוא .דובכ רעסיורג א ןעוועג

 .ןעיידיא עניימ ןפיוקרַאפ םיא ןוא ןדייר םיא טימ ןענעק ,רָאטקַאדער ןטימ םיט

212 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 םיא טייהנגעלעג ןייק ןבעגעג טשינ רימ רע טָאה קידנרָאפ געוו ןפיוא

 ענייז ןופ ךֹס ַא טלייצרעד רימ טָאה רע .ןביירש ליוװ ךיא סָאװ ןלייצרעד וצ

 רימ טָאה רע ,ןרעמונ עטסקענ יד ןיא ןרוטַאקירַאק רַאפ רענעלּפ ןוא ןעיידיא

 "רָאפ ןופ רָאטקַאדער ,ןַאהַאק .בַא ןלעטשוצרָאפ טנכער רע זַא ,טלייצרעד

 "רַאפ ךיז ,סעקטיַאמ עצרוק ןיא ,רעפמעק-סקָאב ַא ןופ םישובלמ ןיא "סטרעוו

 -סװָאנַאי .ש ןוא ,גרוטַאמַארד ןטמירַאב םעד ,ןענידרָאג בקעי טימ קידנטסעמ

 ןלעטשרָאפ רע טעװ ,"עמיטש רעטעברַא רעיירפ,, רעד ןופ רָאטקַאדער םעד ,ןיק

 ,טנַאה רעד ןיא קָאלג ַא טימ ,קרעט ַא יו ןָאטעגנָא ,ירעפער סלַא

 ךיא ןגָאז וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ןוא טרעהעגסיוא סעלַא סָאד בָאה ךיא

 ןעזעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא .ףמַאק-סקָאב ןייק ןעזעג טשינ לָאמנייק בָאה

 ,בַא יו ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ רַאפרעד ךיז בָאה ךיא ,רעגעלׂש-סקָאב ןייק

 ַא זיא'ס סָאװ ןוא ,רעפמעק-סקָאב סלַא ןעזסיוא ןלעװ ןידרָאג ןוא ןַאהַאק

 .טסוװעג טשינ ךיוא ךיא בָאה ירעפער
 ןגעו ןביירשנָא סעּפע טסנעק וד ןעוו, ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,?עלעיֵאב ,

 "ןענַאהַאק .בַא
 טָאה ,רעלוּפָאּפ קידלַאװג זיא ןַאהַאק .בא זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה רע

 "רַאפ ,םיא ןגעוו סעּפע ךיז טקורד סע ןעוו ןוא ,רענגעק ןוא רעגנעהנָא ךס ַא

 ."םיא ןגעוו ןביירש דימת ףרַאד ןעמ .עיצַאלוקריצ יד ךיז טרעסערג

 ךיא .ןענַאהַאק ןגעוו קיניײװ ךיא סייוו רעדייל זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 ןיא רעגנעל ןייז לעװ ךיא זַא .ןעזעג טשינ לָאמנייק ךעלנעזרעּפ םיא בָאה

 ,ןביירש ךיא לעװ עגַאל רעד טימ רעמ ןענעקַאב ךיז ,דנַאל

 ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,"ןענַאהַאק ןגעוו ביירש רקיע רעדע

 בָאה ךיא .רענעלּפ ןוא תוצע ענייז טרעהעגסיוא געוו ןצנַאג ַא בָאה ךיא

 .רענעלּפ עניימ ןרעלקרעד וצ םיא טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ

 םויטסָאקידָאב ַא ןבעגעג רימ רע טָאה ,םיא וצ ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו

 ןדָאב וצ ךיז ,םי םוצ קעװַא ןַאד ןענעז רימ ןוא ןָאטוצנָא ךיז

 םי ןיא טרילפ ַא

 ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ןבעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד

 סָאד ןעק ךיא זַא ,קַאמשעג ןוא טוג ױזַא ןעוועג זיא סָאד .םי ןיא ןדָאבעג

 ירָאפ טלָאמעד ךיז בָאה ךיא .רעטרעוו עכעלשטנעמ טימ ןקירדסיוא טשינ

 "ןדעױג ךס ַא ןבעג םענייא לי ןעמ ןעוו ,טלעוו רענעי ףיוא זַא ,טלעטשעג

 .ןיירַא םי ןיא ןײרַא םיא ןעמ טקיש -- תווצמ ךס ַא ןָאט רַאפ ןגינעגרַאפ

 יד טזָאל ןוא םיא ןבעל טייטש לדיימ ןייש ַא ןוא םיא ןשַאוװ סעילַאװכ יד

 ,ןפרַאװמוא טשינ םיא סעילַאװב
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 ןבעל .ןעוועג ךיא ןיב עגַאל רעמענעגנא ןוא רעסיז ,רעטוג ַאזַא ןיא טָא
 ןוא ,סוװָאנירַאמ יד ןופ הבורק ַא ,לדיימ קידווענח גנוי ַא ןענַאטשעג זיא רימ
 -ַאב רימ טימ ךיז טָאה יז .סעילַאװכ יד טימ ןגָאלׂש ךיז ןפלָאהעג רימ טָאה
 וצ ןפרָאװעגוצ יז עילַאװכ ַא טָאה טָא .סעילַאװכ יד ןגעק קידנפמעק טנעק
 -וצ קרַאטש יז ןוא ,ןלַאפ ןזָאלעג טשינ יז ןוא טּפַאכעגפיוא יז בָאה ךיא .רימ
 ךימ יז טָאה ,ריא וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךימ עילַאװכ ַא טָאה טָא ןוא .ןטלַאהעג
 סעילַאװכ יד ןעוו .ךעלטנעה עכייוו עריא טימ ןטלַאהעג ןוא ןָאטעג ּפַאכ ַא
 ױזַא טנעה יד ייב ןטלַאהעג עדייב ךיז רימ ןבָאה ,קרַאטש רָאג ןרָאװעג ןענעז
 ןיא ןײרַא לַאפ ַא ןָאטעג יז טָאה טָא ןוא ןרָאי טייז ןיוש ךיז ןענעק רימ יו
 -יינ ןעוועג זיא סע יו רעגנעל ךס ַא ןטלַאהעג יז ךיא בָאה ,סמערָא עניימ
 -עג טשינרָאג בָאה ךיא .סיפ ענעגייא עריא ףיוא ןלעטש ךיז לָאז יז זַא ,קיט
 ףיוא זגורב ןעוועג טשינ עדייב ןענעז רימ .ןעיײרפַאב וצ יז קשח ןייק טַאה

 ,זדנוא ןפרַאװ סָאװ ,סעילַאװכ עשימרוטש יד
 ןבָאה ,רעסַאװ ןופ ןײגוצסױרַא ןפורעג זדנוא טָאה וָאנירַאמ בקעי ןעוו

 יד ןופ ןזָאלעג ךיז ןוא םיווש ַא ךָאנ טּפַאכעג ,טלייאעג טשינ ךיז עדייב רימ
 ,ןטייווצ ןפיוא רענייא ןפרַאװפױרַא לָאמ רָאּפ ַא ךָאנ סעילַאװכ

 סױרַא ןענעז רימ .ןקידנע לָאמַא ךָאד ךיז ןזומ ןכַאז עטוג עלַא רעבָא
 ךימ טלָאװ יז יו ױזַא .ןענעגעזעג וצ ךיז ןָא קעװַא זיא עלעדיימ סָאד .םי ןופ
 ,טנעקעג טשינ לָאמנייק רָאג

 ,םייה ןייז ןיא ?סדנוק ןסיורג, ןופ רָאטקַאדער ןטימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 בָאה ךיא .םי ןגעוו ןוטרַאק ַא רַאפ עיידיא רעד ןגעוו טלייצרעד רימ טָאה רע
 ייב לע ךיא יװ טכַארטעג בָאה ךיא .רימ וצ טדער רע סָאװ טרעהעג טשינ
 ײװ ןלייצרעד ריא ,רעטבילעג ןיימ ,ןעלזייר טימ שינעגעגַאב רעטשרע רעד
 ךיא יוװ ןלייצרעד ריא לעװ ךיא .םי ןיא לדיימ ַא טימ טכַארברַאפ בָאה ךיא
 לענש ךימ ןבָאה סעילַאװכ יד ןוא לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג לדיימ סָאד בָאה
 טביילג יז רעבָא .ןטייהלצנייא עלַא ריא לייצרעד ךיא .ריא טימ טנעקַאב
 סָאד טסליװ וד, .השעמ עטכַארטעגסױא ןַא זיא סָאד זַא ,טגָאז ןוא טשינ
 רַאפ ךימ טלַאה יז .יז טגָאז ,"רימ ףיוא סיוא סע טסווורּפ וד ןוא ןביײרשנָא
 עניימ ןיא לדיימ ַא ןטלַאה לעװ ךיא זַא ,טשינ טביילג יז ןוא ןקידוועמעש ַא

 ןשטנעמ טכַאמ םי רעד זַא ,םי ןופ חוכ םעד טשינ טסייוװ יז .םי ןיא סמערָא
 : ,טיײשרַאפ ,קידתוזצ

 םיא וצ ןײרַא ןענעז ,קידנדייר ,ווָאנירַאמ בקעי ןוא ,קידנטכַארט ,ךיא

 "עג טָאה רֹע .סּפַאנש ךעלסיב וצ ןעמונעג ןוא ,ןָאטעגרעביא ךיז ,זיוה ןיא

 ,ןזיוועגקירוצ לזעלג עטייווצ סָאד בָאה ךיא .ךעלזעלג ייווצ ןעקנורט

 "יֵצ טימ רעבעל עטקַאהעג שיט םֹוצ טגנַאלרעד טָאה ווָאנירַאמ .סרמ
 ,ןכוק טימ ייט ,סעמיצ-ןעמיולפ ,ןטָארב ,ךיוי טימ עשַאק ,סעלעב
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 ןבעל ןימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןעוועג זיא ּפָאק ןיימ .דָאב א ךָאנ יװ ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג בָאה ךיא

 זיא ,ןעשעג זיא סָאװ ,ץלַא זַא ,רעכיז ןעוועג טשינ ןיב ךיא .טעדַאשטרַאפ יו

 סָאד ןעמוקעגניהַא זיא סע ּוװ ןגערפ טלָאװעג בָאה ךיא .םולח ןייק טשינ

 יד זַא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא ןוא טמעשעג ךיז בָאה ךיא רעבָא .עלעדיימ

 בָאה ךיא ןוא ,םולח רעסיז ַא ,םולח ַא זיולב זיא סעילַאװכ יד טימ השעמ

 .ןרעטשעצ טלָאװעג טשינ ךיז םולח םעד

 ,רימ ןופ קעװַא טשינ לענש ױזַא זיא םולח רעסיז רעד ,םולח רעד

 ,ןװָאנירַאמ טימ קרָאיד-וינ ןייק קירוצ ןרָאפעג ירפ רעד ןיא ןיב ךיא ןעוו

 ,סעילַאװכ יד טימ עלעדיימ סָאד ןעזעג רימ רַאפ געוו ןצנַאג ַא ךיא בָאה

 טריפעגניירַא וװוָאנירַאמ ךימ טָאה קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו

 בָאה ךיא ןעוו .גוצנא ןַא טפיוקעג רימ ןוא טירטס-לַאנַאק ףיוא טפעשעג ַא ןיא

 סָאװ -- :טרעפטנעעג רע טָאה -- ?סָאד טניימ סָאװ -- :טגערפעג םיא

 .תוישק ןייק טשינ גערפ --- !ךיד טרַא

 ןוא ןּפַאכפיוא דלַאב ךיז לעװ ךיא .טכַארטעג ךיא בָאה ,םולח ַא זיא'ס

 ןוא לָאמטכַאנ רעטוג ןייק טשינ ,לדיימ ןייק טשינ ,םי ןייק טשינ ןייז טעוו'ס

 יגוצנא ןייק טשינ

 ,טוה ַא טפיוקעג רימ ןוא טפעשעג-טוה ַא ןיא טריפעגניײרַא ךימ טָאה רע

 ,טפעשעג ןיא ןזָאלעגרעביא רע טָאה ןטלַא ןיימ

 ,טכַארטעג ךיא בָאה -- ,םולח ַא זיא'ס

 רע טָאה ,טרעדנוװרַאפ ןָא םיא קוק ךיא יװ ןעזעג טָאה ווָאנירַאמ ןעוו

 :טגָאזעג

 -גורַא לע ךיא .ינעּפ עדעי ןלָאצַאב רימ טסעוװ וד ,טשינ ךיז גרָאז ---

 ,טלַאהעג ןייד ןופ רַאלָאד ַא ךָאװ עדעי ןעמענרעט

 ךיא בָאה -- ?ןעמענרעטנורַא רע טעװ טלַאהעג ַא רַאפ סָאװ ןופ ---

 ,םולח ַא זיא'ס .טרעלקעג

 :טגָאזעג רימ ןוא עיצקַאדער ןיא ןעמוקעגניײרַא רימ טימ זיא רע

 -ָאד ןביז ןלָאצ ריד לע ךיא .ןטעברַא ָאד וטסעװ ,עלעיָאב ,טציא ---

 "וצסיוא ןעמענרעטנורַא ךָאװ עדעי ריד ךיא לעװ רַאלָאד ןייא .ךָאװ ַא רַאל

 ?ןדירפוצ וטסיב .רַאלָאד סקעז ןגיױק וטסעװ .בוח ןייד ןלָאצ

 טשינ ץלַא ךָאנ ןיב ךיא רעבָא .ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאׂשעג בָאה ךיא

 ,םולח ַא טשינ זיא הׂשעמ עצנַאג יד יצ רעכיז ןעוועג

 .קעװַא זיא ןוא ,טגָאזעג ווָאנירַאמ טָאה --- טעברַא ןוא ָאד ץיז ,טציא --

 עלַא יד זַא ,רעכיז ןייז וצ ןגיוא יד ןבירעג ךיז ,ןיילַא ןבילבעג ןיב ךיא

 ,טשינ ףָאלש ךיא זַא ,טריסַאּפ ןבָאה ןכַאז

 בָאה ,םולח ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,ןעזעגנייא ךעלדנע בָאה ךיא ןעוו
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 ױזַא זיא ןעמ ןעוו ןביירש ןעמ ןעק יוװ רעבָא .ןביירש טצעזעגקעװַא ךיז ךיא

 -נוה זיא ןעמ ןעוו זַא ,ןענופעגסיוא טנעמָאמ םענעי ןיא בָאה ךיא ?ךעלקילג

 ,טַאז זיא ןעמ ןעוו יו רעסעב ןעמ טביירש קירעג

 טסירָאמוה רעטמירַאב רעד ןעמוקעגניײרַא זיא ןרעלק ןיימ ןטימ ןיא

 "וקעג זיא רע ןוא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא רע .רידַאנ השמ

 ,טעברַא רעד ֹוצ ןעמ

 -רַא וצ ָאד ןרָאװעג טלעטשעגנָא ןיב ךיא זַא ,טלייצרעד םיא בָאה ךיא

 זַא ,טרַאװרעד בָאה ךיא .ןטייהלצנייא עלַא טלייצרעד םיא בָאה ךיא ,ןטעב

 ןייק טשינרָאג ןבעגעג רימ טָאה רע .סעיינ םעד טָא טימ ןעיירפ ךיז טעוװ רע

 -סקע קרַאטש ךיז זָאל ךיא זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .עמַאנּפױא עכעלטניירפ

 ןַא םעד ךרוד ײגַאב ךיא זַא ,ןיול םעניילק ַא רַאפ טעברַא ךיא זַא ,ןריטַאולּפ

 לָאז ךיא זַא ,טרעדָאפעג רימ ןופ טָאה רע .ןגעלָאק ערעדנַא יד ןגעק הלווע

 ,ןטעברַא טשינ ךיא לָאז טשינ ןעוו ,רעמ רַאלָאד ףניפ סנטסקינייו ןרעדָאפ

 ןלָאצַאב וצ ןטעברַאּפָא םדוק לעװ ךיא זַא ,טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא

 ןַאד ןוא טפיוקעג רימ טָאה רָאטקַאדער רעד סָאװ ,טוה ןוא גוצנא ןיימ רַאפ

 ,גנורעכעה ַא ןענָאמ ךיא לעװ

 "עג קרַאטש ךיז ,רימ טימ קימיטשנייא ןעוועג טשינ זיא רידַאנ השמ

 ,ּפעלק טימ טעשַארטסעג ךימ ןוא טרעזייב

 ,ןלעו טשינ טנַאלַאט רעסיורג ַאזַא לָאז ,טכַארטעג ךיא בָאה ,סָאװרַאפ

 ךיוא סָאד זיא ,טרעלקעג ךיא בָאה ,רשפא .ןבעל לקיטש ַא ןכַאמ לָאז ךיא זַא

 ,םולח רעזייב ַא ,םולח ַא
5 
 יא

 טָאה סָאװ ,עלעדיימ םעד טימ ןרָאװעג זיא סָאװ ?עלעדיײמ סָאד ןוא

 ,ןדנוװשרַאפ זיא יז .םי ןופ סעילַאוװכ יד טימ ןגָאלשעג ךיז ןעמַאזוצ רימ טימ

 טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ .ןסעגרַאפ לענש יז בָאה ךיא .ןײרַא םי ןיא יוװ זיא יז

 "ניק ַא קידנריפ ,ענעדִיי עטיירב א טלעטשעגּפָא וינעווע דנַאקעס ףיוא ךימ

 ךיא .ךייא ןעק ךיא רעבָא ,טשינ ךימ טנעק ריא; :טגָאזעג ןוא עלעגעוו-רעד

 "ןדָאב ךיז ,שטיב יעװָאקַאר ןיא טנעקַאב ךיא טימ ךיז בָאה ךיא .ךייא קנעדעג

 עגנוי יד יו .סעילַאװכ יד טימ ןגָאלשעג ךיז ןעמַאזוצ ןנָאה רימ .םי ןיא קיד

 "ּולעװַא לענש ןעִילפ ןרָאי

 רידַאנ השמ ןוא ךיא

 "עג ךָאװ עדנע בָאה ךיא .טוג רָאג טליפעג ךיז ךָאװ עצנַאג יד בָאה ךיא

 טסירָאמוה רעד סָאװ ןעוװעג זיא גנורעטש עקיצנייא יד ,גנורעכעה ַא ןגָארק
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 טָאה ,שיט ןייא ייב ,רימ טימ ןעמַאצ טעברַאעג טָאה סָאװ ,רידָאנ השמ
 .רימ ףיוא םורק טקוקעג

 קידנקוק טשינ ןביירש ןייז רַאפ טרעדנּוװַאב ןרידַאנ הׂשמ בָאה ךיא

 רע ןעוו ,רעטעּפש .טגירקעצ ןעוועג טפָא םיא טימ ןיב ךיא סָאװ םעד ףיוא

 ,"טייהיירפ, רעד ןיא טריקַאטַא טפָא ךימ ןוא ןטסינומָאק יד ייב ןעוועג זיא

 ןוא ?סטרעװרָאפ; ןיא לקיטרַא ןדנדיינש ַא טימ טרעפטנעעג םיא ךיא גָאה

 ןסייהעג טָאה לקיטרַא רעד .רידַאנ השמ טָאטשנָא ,רעמענ השמ ןפורעג םיא

 -נעעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא רעבָא ."רעמענ הׂשמ ןגעוו רעטרעװ רָאּפ ַא;

 ,טנַאלַאט ןסיורג ןייז ןגעוו גנוניימ ןיימ טרעד

 "רעטניא ןבירשעג רע טָאה ,םיא טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג בָאה ךיא ןעוו

 טשינ לָאמניײק טָאה רע עכלעוו טימ ןטייקכעלנעזרעּפ עטמירַאב טימ סּויװ

 "עט רעייז ןופ רעדָא ןביירש רעייז ןופ טנעקעג ייז טָאה רע רעבָא .טדערעג

 רע .ןענָאטעילעפ ענעטנַאילירב ןעוועג ןענעז סָאד .רעוט-ללכ סלַא טייקיט

 ןיא קָאטש ןט5 ןפיוא טניוװעג ןוא טַארייהרַאפ ןעוועג ןיוש טלָאמעד זיא

 ייװ רימ ןבָאה גָאט םענעי ;טכוזַאב לָאמַא םיא בָאה ךיא .טירטס ינרױטַא

 ןבירשעג טוג ױזַא טלָאװ רע ןעוו .ּפערט ליפיוזַא ףיוא ןייג ןופ סיפ יד ןָאטעג

 ,ץַאלַאּפ ַא ןיא טניוװעג רע טלָאװ ,טכַארטעג ךיא בָאה ,ךַארּפש רעדנַא ןַא ןיא

 .שידִיי ןבירשעג ךָאד טָאה רע רעבָא

 ,ךָאװ ַא רַאלָאד 17 טלָאצעג טלָאמעד םיא טָאה "סדנוק רעסיורג , רעד

 םיא ןופ טָאה רָאטקַאדער רעד רעבָא .זײרּפ רעכיוה ַא ןעוועג זיא סָאד סָאװ

 רידַאנ הׂשמ יװ ןענָאטעילעפ ענעטנַאילירב עכלעזַא .ךס ַא טגנַאלרַאפ רַאפרעד

 .לענש ןביירש טנעקעג טָאה רע .ןביירש טשינ ךס ןייק ןעמ ןעק ןבירשעג טָאה

 ַא טימ ןרעגנעווש וצ ,ןרעלק וצ טייצ ןבָאה טפרַאדעג ךָאד טָאה רע רעבָא

 ,לַאפנייא ןַא טימ ,קנַאדעג

 ,ליפוצ ביירׂש ךיא סָאװ םורק טקוקעג רימ ףיוא טָאה רידַאנ השמ

 טסניוװעג וד, ,טגָאזעג לָאמנייא רימ וצ רע טָאה ,"טסכערב-קיירטס וד,

 ."רעביירש ַא ןופ ליפ ןרעדָאפ וצ רָאטקַאדער םעד וצ

 טנַאלַאט ןייז ןבָאה לָאז ךיא ןעו זַא ,ןעוועג זיא םיא וצ הנעט ןיימ

 ךיא .טנַאקַאב טשינ ןיב ךיא רעבָא .קיניײװ ןבירשעג ךיא טלָאװ ,ןעמָאנ ןוא

 ןביירש שטָאכ ךיא זומ ,טוג ױזַא ןביירש טשינ ןעק ךיא .ןרַאפרעד טשינ ןיב

 .ךס ַא

 ןעוו .עטגנערטשעגנָא ןעוועג ןענעז רידַאנ השמ טימ ןעגנויצַאב עניימ

 םָאה ךיא .טרעפטנעעעג טשינ רימ רע טָאה טגערפעג סעּפע םיא ייב בָאה ךיא

 סָאװ טנַאלַאט ןסיורג ַא רַאפ ,שטנעמ ןטכעלש ַא רַאפ ןטלַאהעג טלָאמעד םיא

 ,ןברָאדרַאפ זיא רע זַא ,טנכערעג בָאה ךיֹא ,ילפ-רעטכעלש ַא ןיא ךיז טניפעג
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 רעטעּפש .רעביירש רעיינ ַא ןעמוקוצ לָאז סע זַא ,ןזָאלוצ טשינ ליוװ רע זַא
 ףיוא סעכ ןיא ןייז וצ ןכַאזרוא טַאהעג טָאה רע זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה
 .ןדָאש קיניײװ טשינ ןָאטעג םיא טָאה ךס ַא ןביירש ןיימ .רימ

 טדניירפַאב רימ טימ טרעוו רעלדַא .י

 זיא רימ ןופ טרעטייוורעד ןעוועג זיא רידַאנ סָאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 .טעדניײרפַאב רימ טימ ןרָאװעג ,רענוװָאק .ב טציא ךיז טפור סָאװ ,רעלדַא .י

 ענייז ןביירש טגעלפ רע .טייצ וצ טייצ ןופ עיצקַאדער ןיא ןעמוק טגעלפ רע

 םיא רַאפ ךיז בָאה ךיא .עיצקַאדער ןיא ןעגנערב ייז ןוא םייה רעד ןיא ןכַאז

 .טנערַאפ םיא טָאה רע ןוא רימ וצ גנוטלַאה סרידַאנ הׂשמ ןגעװ טגָאלקַאב

 ,ןיימ ךיא יו רעטכעלש ַאזַא טשינ זיא רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע .טרעפ

 ךַאז ַא ןביירשנָא ןוא ןצעזקעװַא ךיז ןעק רע .שטנעמ-סגנומיטש ַא זיא רע

 ךַאז ַא ןָא טביירש ןוא קעװַא ךיז רע טצעז טָא ןוא ,טנַאילירב ןייז לָאז סָאװ

 ןייז ןעק רע ןוא ןשטנעמ וצ טוג רָאג ןייז ןעק רע .תורּפכ ףיוא גיוט סָאװ

 רע זַא ,ןביילג טונימ ןייא ןיא ןעק רע :ךַאזרוא םוש ןָא ןשטנעמ ףיוא זגורב

 ןַא ,ןביילג טונימ רעטייווצ ַא ןיא ןעק רע ןוא רעביירש רעטסערג רעד זיא

 טָא ןוא סע טכַאל טָא סָאװ דניק ַא יװ זיא רע .ןביירש טשינרָאג ןעק רע

 רעוו ָאט .ןעשטסעיּפ וצ ךיז רעכלעוו רַאפ עמַאמ ַא ןבָאה ףרַאד רע .סע טנייוו

 ?סעטַאט ןײלַא ןיוש ןענעז רימ זַא ,עמַאמ ַא םיא וצ ןייז סע ליוו

 וצ ןגױצעגנײרַא ךיז ןוא טעדנײרפַאב ןרָאװעג ןרעלדַא .י טימ ןיב ךיא

 .רעטעביז ַא ןעוועג ןיב ךיא ןוא רעדניק סקעז טַאהעג טָאה רע ,םיא

 .םייה רעד ןיא יווװ טליפעג ךיז ךיא בָאה ,םיא ייב טניווװעג בָאה ךיא ןעוו

 רענערַאפרעד ַא סלַא תוצע ענייז טימ רעטָאפ ַא יו רימ וצ ןעוועג זיא רע

 ירעביירש

 ןופ זיא יז .עמַאמ ַא יו רימ וצ ןעוועג זיא ,רעלדַא .סרֹמ ,יורפ ןייז

 "עג יז זיא ,ןרעלדַא ,ןַאמ ריא וצ .עמַאמ ענעריובעג ַא יוװ ןעוועג רוטַאנ רעד

 ןציו ענייז טרעהעגסיוא ,טנוזעג ןייז ףיוא ןבעגעג גנוטכַא .עמַאמ ַא ןעוו

 ןַאמ ַא רַאפ קיטיינ רעייז זיא סָאד סָאװ ,ייז ןופ טכַאלעג קרַאטש רעייז ןוא

 .ןציװ ענייז ןווּורּפוצסיױא ןעמעוו ףיוא ןבָאה זומ רע .טסירָאמוה ַא

 -ַעְג ךימ טָאה יז .רעדניק עריא ןופ םענייא יו טכַארטַאב ךימ טָאה יז

 ,טגנַאלרַאפ רימ ןופ ,לשמל ,טָאה יז .רעדניק ענעגייא ריא יו ךיילג טרסומ

 עז, :טגָאזעג רימ טָאה יז .םישובלמ עניימ ןרימשרַאט טשינ לָאז ךיא זַא

 ןייד .ןסָאגעגסױא יװ םיא ףיוא טגיל ץלַא .ןָאטעגנָא טייג רעלדַא ןיימ יװ

 םיא ןיא טסיב וד יו סיוא טעז רע זַא טשטיינקעצ ױזַא זיא גוצנא רעיינ

 ,"ןפָאלשעג
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 -עג ךיוה בָאה ךיא רעבָא .ןפלָאהעג טשינ רימ ןבָאה דייר-ףָארטש עריא

 ,טייקכעלרעטומ ריא טצעש

 טסירָאמוה ַא ןופ ןצכערק סָאד

 טפָא םיא געלפ ןוא רעלדַא .י טסירָאמוה םעד ייב טניווװעג בָאה ךיא

 סָאװ םעד ןגעוו ןָאט ץפיז ַא יורפ ןייז ןרעה ךיוא געלפ ךיא .ןצכערק ןרעה

 -ַאב טָאה רע .ןצכערק וצ סָאװ ןגעוו טַאהעג טָאה רע ןוא ,טצכערק ןַאמ ריא

 ןביירש ןופ ץלַא ןוא רעדניק טימ בוטש ַא טימ בייוו ַא ןגרָאזרַאפ טפרַאד

 .ןעיירעפיטש ,ןציוו

 "ךַאפ רַאפ ןבירשעג טָאה רע .ןבירשעג טשינ רעמ רע טָאה *סדנוק, ןיא

 רעיינ; רעד רַאפ ןבירשעג טָאה רע .רעטעלבנכָאװ ןוא ןלַאנרושז ענעדייש

 ןטַאלבנכָאװ שיטסינויצ ַא ,"קלָאפ ןשידִייא ןֹרַאפ ,"רעטעברַא; ןרַאפ ,*טסָאּפ

 -נַא ןביירש טפרַאדעג ןעמ טָאה לַאנרושז ןדעי רַאפ ,?רענַאקירעמַא; ןרַָאפ

 ןלעפעג זיא סע ןוא ןפלָאהעג טָאה טָאג זַא ןוא ,ןלעפעג לָאז סע זַא ,שרעד

 רעבָא .ןבעל ַא טכַאמעג םיוק ןעמ טָאה ,טקורדעגּפָא לענש סע טָאה ןעמ ןוא

 .טקורדעג דלַאב סָאד ןעמ טָאה דימת טשינ ןוא ןלעפעג סָאד ןיא דימת טשינ

 .ןקורד טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ ,רעביירש ךָאנ ןעוועג ךָאד ןענעז סע

 לָאז סע זַא ,ןביירש וצ סָאװ ּפָאק םעד ןרַאד טפרַאדעג דימת ךיז טָאה רע

 "עג ןעניז ןיא רע טָאה ,ןצעמע טימ טדערעג רע טָאה .רעטכעלעג ןפורסױרַא
 ןופ טָאה ןעמ ןוא טדערעג רענעי טָאה .עמעט ַא םיא ןופ ןגירקוצסורַא טָאה

 רע זַא ,טליפעג רע טָאה ,יירעפיטש ןייק ןכַאמ טנעקעג טׂשינ דייר ענייז

 ,טייצ טסיזמוא ןריולרַאפ ןדייר ןייז טימ טָאה

 ןייק טשינ ףרַאד ןוא רוחב ַא ןיב ךיא סָאװ ןעוועג אנקמ ךימ טָאה רע

 ,תואצוה עניימ ףיוא ,גונעג ןידרַאפ ןוא "סדנוק ןסיורג , ןרַאפ ביירש ךיא .ךס

 "וה ןוא ןציוו ןביירש סָאד .ןעוועג אנקמ טשינרָאג ךיז בָאה ןײלַא ךיא

 ןטכַארטסיױוא טפרַאדעג בָאה ךיא .סאמנ ןוא רעווש ןרָאװעג רימ זיא ןקסערָאמ

 ןסיוו ןעק רעװ זיא .רענעייל םייב רעטכעלעג ןפורסיױרַא ןלָאז סָאװ תוישעמ

 םוצ רעירפ ןעמוק טשינ ךָאד ןעק ןעמ .ןכַאל טעװ רענעייל רעד סָאװ ןופ

 רֶעָירפ ףרַאד ןעמ ,םיא טלעפעג סע יצ ןעז ןוא ,ןענעיילרָאפ םיא ,רענעייל

 ןיב ךיא ןעוו .ןכַאל לָאז רע זַא ,טָאג ןטעב ןוא רָאטקַאדער ןרָאפ ןענעייל

 "ער רעד ןוא ,טנעיילעג טכעלש ךיא בָאה ,גנומיטש רעטכעלש ַא ןיא ןעוועג

 רָאטקַאדער רעד ןעוו .טריקַארבעגסיױא סָאד ןֹוא טכַאלעג טשינ טָאה רָאטקַאד

 ?ןפלָאהעג טשינ ןענעייל טוג ןיימ טָאה ,גנומיטש רעטכעלש ַא ןיא ןעוועג זיא

 ,טכַאלעג טשינ טָאה רע

 יז ןוא בייוו ןייז רַאפ ןענעיײלרָאפ ןעיירעפיטש ענייז טגעלפ רעלדַא .י
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 טומ ךס ַא ןבעגעג םיא ןכַאל ריא טימ טָאה יז .עקרעכַאל עטוג ַא ןעוועג זיא

 ןעק בייוו סנרעדנַא ןַא רַאפ ןוא בייוו ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא .ןביולג ןוא
 "ייא םעד ןרעהסיוא ףרַאד יז זַא ,ריא רַאפ גונעג זיא'ס .ןענעייל טשינ ןעמ
 ,ןציוו סנַאמ םענעג

 ךוא ,טערומכרַאפ סיוא טעז רע יװ ןעז ,ןרעלדַא ףיוא ןקוק ךיא געלפ

 .טפנוקוצ ענעגייא ןיימ ןעזעג םיא ףיוא קידנקוק בָאה ךיֹא .ןצכערק ןפלעה םיא
 ?סָאװ ןוא ןעמָאנ ןסיורג ַא טָאה ,רעטלע זיא רע

 -סױרַא ןפרַאד ןופ ,הסנרּפ רעזדנוא ןגעוו ןדייררעביא טפָא ןגעלפ רימ

 לבָאה ,הסנרּפ ערעקירעיורט ןייק ָאטשינ זיא'ס .רענעייל ייב רעטכעלעג ןפוד
 ,ןסָאלשַאב עדייב רימ

 ,גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןיא ןטעברַא ןגעוו טמולחעג עדייב ןבָאה רימ

 -יכש טגירק ןעמ -- טגָאזעג רע טָאה --- !גנוטייצ עכעלגעט ַא ,ייא ---

 .ךָאו עדעי תור

 טשינ זומ ןעמ -- טגָאזעג ךיא בָאה --- !גנוטייצ עכעלגעט ַא ,ייא --
 ,תומכח ןוא ןציוו זיולב ןביירש

 ."סטרעוורָאפא ןיא ןטעברַא וצ קשח סיורג טַאהעג רימ ןבָאה עדייב

 -שג זדנוא זיא "סטרעוורָאפ , רעד ןוא ,ןטסילַאיצָאס ןעוועג עדייב ןענעז רימ

 ךיא ןײרַא ןעמ טמוק ױזַא יו רֹעבָא .ןעגנוטייצ ערעדנַא עלַא ןופ רעטנענ ןעוו

 "סיוא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא סרעדעפ ערעזדנוא ןופ טניט יד זַא ?"סטרעוװרָאפ,

 ."סטרעוװרָאפ, ןופ ןכַאלּפָא רעזדנוא ןופ ,סעקַאטַא ערעזדנוא ןופ טנקירטעג

 רענעז סעקַאטַא ענייז ,קידלוש טליפעג םעד ןיא רעלדַא .י ךיז טָאה לעיצעּפס

 ,לָאצ ןיא רעסערג ןעוועג
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 "סטרעוװרַאפ , ןיא ןטעברַא ןָא טבייה רעלדַא .י

 .*סטרעוורָאפ , ןיא עלעטש ַא ןגירק וצ ןעגנולעג ךעלדנע זיא ןרעלדַא .י

 רע זיא ,עקסערָאמוה ַא ענייז ןענעייל ןרעלדַא טרעהעג טָאה ןַאהַאק .בַא

 ,טלעטשעגנָא םיא טָאה רע זַא ,ןלעפעג םיא

 -רָאפ, ןיא טעברַאעג ןיוש טָאה (רענווָאק .ב) רעלדַא .י יו םעדכָאנ

 ןעוועג גָאט רעדעי (טניוװעג טרָאד בָאה ךיא) זיוה ןיא םיא ייב זיא *סטרעוו

 ,לדיל ַא קידנעמורב טמיורעג גָאט ןצנַאג ַא טָאה רעלדַא .סרמ .בוט-םוי ַא

 טרַאװעג ןוא רעטצנעפ םייב ןענַאטשעג ,עטצוּפעגסױא ןַא יז זיא טכַאנרַאפ

 ַא טימ ןעמוקעגנײרַא זיא רעלדַא .סעיינ סעּפע ןרעה וצ ןעמוקנָא ןייז ףיוא

 ןלייצרעד וצ ןביהעגנָא ןיוש ,לטנַאמ םעד קידנעגנעהפיוא ,טָאה רע .לכיימש

 יװ ןוא טגָאזעג טָאה ןַאהַאק סָאװ ןוא ,ןַאהַאק .בַא וצ טגָאזעג טָאה רע סָאװ

 ןכַאל ךיוא געמ טסילַאיצַאס ַא זַא ,ןעמיובנעגייפ .ב טגָאזעגנײרַא טָאה רע

 ןַאד זיא ןעמ יו ןוא .טלכיימשעג ןוא ייברעד ןענַאטשעג זיא ףָאגָאר ללה ןוא

 ןלַאװ עקידנעמוק יד זַא ,טרַאװרעד ןעמ זַא סעומש ןטסנרע ןַא וצ רעבירַא

 יד זַא ןוא ןרעו טרעסערגרַאפ ןעמיטש עשיטסילַאיצַאס יד ןופ לָאצ יד טעװ

 ,טסקַאװ ןסַאמ יד ןופ טייקיניזטסּוװַאב

 בילוצ סערעטניא סיורג טימ סעטכישעג עלַא יד טרעהעגסיוא בָאה ךיא
 -עטניא טָאה ךימ ןוא טסילַאיצָאס ַא ןעוועג ךיא ןיב סנטשרע :ןכַאזרוא ייווצ
 ןוא ,גנוטייצ רעשיטסילַאיצָאס ַא ןיא רָאפ טמוק'ס סָאװ ןסיוו וצ טריסער
 -רָאפ, ןיא סופ ןייא טימ ןיוש ןיב ךיא זַא ,ןטלַאהעג ךיא בָאה ,סנטייווצ
 ןיוש זיא סופ ַא רעניימ זַא טניימ ,טרָאד טעברַא רעלדַא סָאװ סָאד ."סטרעוו
 .קינייװעניא ןיב ךיא ןוא סיוטש רעניילק ַא זיולב ךיז טרעדָאפ סע .טרָאד ךיוא

 ןיא ךימ ןעמעננײרַא ןגעוו זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג וליפַא טָאה רעלדַא

 ןסָאנעג לָאצ עסיוועג ַא לייוו ,דייר ןייק ןייז טשינ טציא ןעק *סטרעוװרָאּפ,

 -ַאיצָאס ַא זַא ,ןגָאז ייז ,"סטרעוורָאפע ןיא טעברַא רע סָאװ םעד ןגעק ןענעז

 -יטש ןוא ןסַאּפש רַאפ ץַאלּפ ןייק ןבעגקעװַא טשינ ףרַאד גנוטייצ עשיטסיל

 יז .ןשטנעמ עטסנרע ןענעז ,ייז ןגָאז ,"?סטרעװרָאפ, ןופ רענעייל יד .ןעיירעפ

 ןשטנעמ זַא ,טלַאה ןַאהַאק .בַא יו ױזַא רעבָא .סעקיײרעכַאל ןייק טשינ ןליוו

 .עטוג ַא ןעוועג עגַאל ןייז זיא .ןטסילַאיצָאס ןייז וליפַא יז ןגעמ ,ןכַאל ןפרַאד

 ַא ןעמעננײרַא ןגעוו רעבָא .טגָאזעג רע טָאה ,ןגיזַאב ןעמעלַא ןעק ןַאהַאק
 ,טייהנגעלעג ַא ףיוא ןטרַאװ ףרַאד ןעמ .ןדייר טשינ טציא ןעמ רָאט ץל ןטייווצ
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 דל 9 פ ס ע טָאג א ג ח

 טעברַא ןַאמ ריא סָאװ ,ךעלקילג רָאג טליפעג ךיז טָאה רעלדַא .סרמ
 "יעווע עקיטכיר טימ ןעמוקעגמײהַא רעלדַא זיא קיטיירפ ."סטרעװרָאפ, ןיא
 ןעוו טָאה רע לפיוו רעמ טנידרַאפ טָאה רע לפיוו טשינ קנעדעג ךיא ."סעשזד
 רע טגירק קיטיירפ ןדעי זַא ,טסייוו רע .טייקרעכיז יד טנייה ןוא .טנידרַאפ
 -יז ןייז טשינ ןוא סעיצקַאדער ענעדיײשרַאפ ןיא ןפיול טשינ ףרַאד רע .טלעג
 .ןקורד השעמ ןייז טעװ ןעמ יצ רעכ

 -וט ןָאט וצ ביל טָאה ,עקיצרַאהטוג ַא רעייז זיא עכלעוו ,רעלדַא .סרמ
 יז ,"סטרעװרָאפ, ןיא ןטעברַא ךיוא לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג קרַאטש טָאה .תוב
 רע .ןּפעלשנײרַא טרָאד ךימ לָאז רע זַא ,טנָאמרעד ןרעלדַא לָאמעלַא טָאה
 ;טניימעג טָאה סָאװ ,לכיימש ןשינָאריא ןַא ןבעג ןוא ןרעהסיוא יז טגעלפ

 ,טשינ ךימ טעּפעשט ןעמ זַא ,טָאג קנַאד ךיא ?קעדָאּפס ַא יז טיירד סָאװ

 -וצניירַא ןעגנונעפָאה עניימ ןופ ןוא ןכָאװ לָאצ ַא קעװַא ױזַא ןענעז סע
 טעברַאעג בָאה ךיא .םעדיוב ַא ןזָאלעגסיױא ךיז טָאה *סטרעוװרָאפ, ןיא ןעמוק
 םיובנעשריק בקעי זיא טייצ רענעי ןיא ,קׂשח ןָא רעבָא ,"סדנוק ןסיורג; ןיא
 ןפורעג ןעמ טָאה םיובנעשריק בקעי .טעדניײרפַאב קרַאטש רימ טימ ןרָאװעג
 זיא רע ןעוו ןוא רעדורב רעטוג ַא ןעוועג זיא רע סָאװ םעד בילוצ ,עלעקנַאי
 ןיירַא למיה ןזיב טביולעג םיא רע טָאה ,טעדנײרפַאב םענייא טימ ןעוועג
 .עכעלגעמ ץלַא ןָאטעג םיא רַאפ ןוא

 טנעקַאב ךימ ןוא טניירפ ַא רעניימ ןעוועג זיא עלעקנַאי רעד טָא ןוא
 .רעפעפ בקעי טימ

 רעפעפ בקעי

 ,ןטסילַאנרושז עטלָאצַאב-טסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעפעפ בקעי

 גנַאל טייצ ַא זיא רע .ךס ַא ןביירש ןוא רעלוּפָאּפ ןביירש טנעקעג טָאה רע

 טמירַאב ןעוועג זיא ןוא *דנַאברַאפ רענַאיצילַאג, ןֹופ טנעדיזערפ רעד ןעוועג
 ,רענַאיצילַאג סלַא

 עקירעדינ, ַא סלַא ןטלַאהעג ךָאנ רענַאיצילַאג ןעמ טָאה ןטייצ ענעי ןיא

 טקירדרעטנוא ייז טָאה'מ ןוא טעטירָאנימ רעד ןיא ןעוועג ןענעז ייז .*עסַאר

 ןבָאה סָאװ ,רענַאיצילַאג ןעוועג ,ןטעטירָאנימ עלַא טימ עלַא סע טוט ןעמ יוװ

 ?ןדייל ייז ןלָאז סָאװ וצ .רענַאיצילַאג ןענעז ייז זַא ,ןגָאזוצסױא טמעשעג ךיז

 טקידיײטרַאפ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ייז ןשיוװצ ןעוועג ךיוא רעבָא ןענעז סע

 .עיצילַאג ןופ ןעמוק ייז סָאװ םעד טימ טריצלָאטש ןוא עיצילַאג ןופ דובכ םעד

 ןשיוװצ .עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג םעד ןיא טָאה *דנַאברַאפ רענַאיצילָאג, רעד

 רעפעפ בקעי ,םיובנעשריק בקעי :ןעוועג זיא רעקידיײטרַאפ רענַאיצילַאג יד
 .למעז דרַאנרעב ןוא
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 ןבע? ןיימ ןופ קנטדעג ךיא סָאװ

 ןײלַא .ןדִיי עכייר רענַאיצילַאג טימ טנעקעג ךיז טָאה למעז דרַאנרעב

 רענַאיצילַאג עכייר יד ייב טגעלפ רע ,ןַאמערָא ןייק ןעוועג טשינ ךיוא רע זיא

 ךיוא טָאה ןײלַא רע .עיצילַאג ןיא רעגַאיצילַאג ןפלעה וצ ףיוא טלעג ןגירק

 .טשינ ןיײלַא טיג ןעמ ןעוו םענעי ייב ןעמענ טשינ ךָאד ןעק ןעמ .ןבעגעג

 ,רענַאיצילַאג ַא ןייז וצ טוג זיא'ס זַא ,ןגָאז טגעלפ ןעמ

 רענַאיצילַאג ַא רַאפ .למעז דרַאנרעב ןָא ךיז טמענ רענַאיצילַאג ַא רַאפ

 ,תונמחר ַא זיא קַאװטיל ַא ףיוא ."דנַאברַאפ רענַאיצילַאג; רעד ןָא ךיז טמענ

 .ןצישַאב וצ םיא עיצַאזינַאגרָא עשיווטיל ןייק ןעוועג טשינ טלָאמעד זיא סע

 .קיבײא ןטלַאהעגנָא טשינ רעבָא טָאה רענַאיצילַאג יד ןופ תודחא יד

 ַא ןרָאװעג זיא סע .טגירקעצ ךיז ןבָאה למעז דרַאנרעב ןוא רעפעפ בקעי

 -מעל ןופ רעדַאב םשרג טכַארבענּפָארַא טָאה רעפעפ בקעי .ייז ןשיװצ ףמַאק

 טָאה םיובנעשריק בקעי .למעז דרַאנרעב ןגעק ףמַאק ןיא ןפלעה וצ םיא גרעב

 .ןעלמעז טימ ןעוועג טייצ ַא זיא רע .עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןפמַאק יד ןיא

 וצ קירוצ רעבירַא רע זיא ךָאנרעד ,ןרעפעפ וצ קירוצ רעבירַא רע זיא ךָאנרעד

 ןוא ןעגנוגייצרעביא ענייז ןיא ךעלרע ןעוועג דימת זיא רע רעבָא .ןעלמעז

 ,ךיז טימ ןבָאה טלָאװעג םיא טָאה דצ רעדעי

 ַא טרעו רעפעפ זַא ,ןרָאװעג רָאװעג םיובנעשריק זיא טייצ רענעי ןיא

 -יירש ןבָאה ףרַאד רע ןוא דנַאלװילק ןיא גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןופ רָאטקַאדער

 וצ טכַארבעג ךימ ןוא רעטעּפָאסרַאפ ַא רימ וצ ןפיולוצ ןעמוקעג זיא רע .רעב

 .ןרעפעפ
 רעבָא .טסירָאמוה רעסיורג ַא ןיב ךיא זַא ,טלייצרעד ןרעפעפ טָאה רע

 ַא ןוש טָאה רע .ןטסירָאמוה ןייק טשינ ףרַאד רע זַא ,טגָאזעג טָאה רעפעפ

 ,ןידלעז רעדנַאסקעלַא טסילַאנרושז םעד טלעטשעגנָא טָאה רע .טסירָאמוה

 סָאװ .ןענָאטעילעפ ןביירש טעװ ןוא רָאטקַאדער-סעיינ רעד ןייז טעװ רעכלעוו

 .סעיינ ןביירש לָאז סָאװ םענייא זיא ,טציא ףרַאד רע

 ,רָאמוה ןביירש ןעק רענייא ביוא זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה םיובנעשריק

 .ןביירש יאדוװַא סעיינ רע ןעק

 ןכַאז ערעדנוזַאב ייווצ ןענעז סעיינ טימ רָאמוה זַא ,טגָאזעג טָאה רעפעפ

 עקַאט טָאה רע .ןעמַאזקע ןַא ןבעג רימ טעװ ,ןווּורּפסױא ךימ טעװ רע ןוא

 "עג ןוא "לַאנרושזד גנינוויא,, ןופ (טינשסיוא) גניּפילק ַא ןבעגעג רימ דלַאב

 ."ןעז רימ ןלעװ .סעּפע ןופרעד ךַאמ, :טגָאז

 ןטעברַא וצ ףיוא רעמיצ רעדנוזַאב ַא ןיא טקישעגנײרַא ךימ טָאה רע

 ןעוועג זיא סע .טינשסיוא םעד ןענעייל ןעמונעג ,טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא

 לָאמ עכעלטע טנעיילעגרעביא סָאד בָאה ךיא .?סנעיַאס ןעשטסירק. ןגעוו

 סָאװ טסּוװעג ךיא בָאה רעקינייװ ץלַא ,טנעיילעג בָאה ךיא רעמ סָאװ ןוא
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 .סעיינ לקיטש ַא ןייטשרַאפ וצ שילגנע לסיבַא טנעקעג בָאה ךיא .טייטש טרָאד

 בָאה ךיא סָאװ ןופ ,סנעיַאס ןעשטסירק ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא טשינ רעבָא
 .זיא סָאד סָאװ ףירגַאב ןייק טַאהעג טשינ

 ךיא זַא ,ןרעפעפ ןגָאז וצ רעמיצ ןטייווצ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןיב ךיא
 ,ןביירש טשינ "סנעיַאס ןעשטסירק; ןגעוו ןעק

 ןוא ןסעזעג ןײלַא זיא םיובנעשריק ,ןפָארטעג טשינ ןרעפעפ בָאה ךיא

 ,עלייוו ַא רַאפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רעכלעוו ,ןרעפעפ ףיוא טרַאװעג

 ,דיירפ טימ טגָאזעג םיובנעשריק טָאה --- ?ןבירשעגנָא ןיוש טסָאה ,ונ ---

 ןעשטסירק ןגעוו טשינרָאג יײטשרַאפ ךיא .ןביירש טשינ סָאד ןעק ךיא;
 ."סנעיַאס

 טינשסיוא םעד רעביא ןײלַא טקוק רע ןוא םיובנעשריק טגָאז ,"טכעלש;,

 .ןבירשעג זיא טרָאד סָאװ טשינ ךיוא טיײטשרַאפ רע זַא ,עז ךיא ןוא

 ןײרַא קירוצ ייג , ,םיובנעשריק רימ טגָאז ,*טסליוו וד סָאװ ביירש וד;

 טשינ ךיוא טסייוו ןײלַא רעפעפ זַא ,ביילג ךיא .ביירׂש ןוא רעמיצ ןייד ןיא
 ,"םיירש .סנעיַאס ןעשטסירק ןגעוו

 ,"סנעיַאס ןעשטסירק; ןגעוו ןבירשעג בָאה ךיא .טגלָאפעג םיא בָאה ךיא

 טָאה רע .ןרעפעפ ןבעגעג סע בָאה ךיא ןוא ,ןלַאפעגנייא רימ זיא'ס סָאװ

 סָאד טָאה רע זַא ,ביילג ךיא .ענעשעק ןיא טגײלעגנײרַא ץכעביירש ןיימ

 ,טלעטשעגנָא טשינ ךימ ךָאד רע טלָאװ טשינ ןעוו ,טנעיילעג טשינ לָאמניײק

 ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא ןוא טלעטשעגנָא ךימ רע טָאה רעטעּפש געט ייווצ טימ
 ,דנַאלוװילק ןייק ןטעברַא

 ןידלעז .א

 ,"עסערּפ עשידִיי; יד גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןיא טעברַאעג בָאה ךיא

 -קעלַא רעלייצרעד םענייפ ,ןוא טסילַאנרוׂשז םעד ןופ טפַאשרעריפ רעד רעטנוא

 .(רָאטקַאדער- סיינ) רָאטידע יטיס ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןידלעז רעדנַאס

 טימ ןליפַא ,ןעועג טשינ לָאמנייק ךיא ןיב רעביירש-סעיינ רעטוג ןייק

 טנייה .גנורַאפרעד ךס ַא טַאהעג ןיוש בָאה ךיא ןעו ,רעטעּפש ןרָאי עליפ
 סָאװ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא ןעוו ,בייהנָא ןיא ןעוועג זיא סָאד ןעוו ,ךָאנ

 ,זיא סעיינ

 ןגעװ טָאה סָאװ שטנעמ ַא ןעוועג זיא ,ןידלעז .א ,רָאטידע יטיס ןיימ

 ,טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא סעלַא טָאה רע .עמ ,עב :ןָאטעג םורב ַא סעלַא

 -רעד עטוג ַא ןבירשעגנָא טָאה רעד ןוא רעד זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ ןעוו

 לטבמ סעלַא ןוא ןעמעלַא טָאה רע ."עב, :ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ,גנולייצ

 ,הבוט-לעב רעסיורג ַא זיא רעד ןוא רעד זַא ,טגָאזעג םיא ןעמ טָאה .טכַאמעג
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 טשינ רַאפרעד ףרַאד סע ."עמ; ָאטעג םורב ַא רע טָאה ,סטוג ךס ַא טוט

 ."ועמ ,עב? :טגָאזעג סעיינ ןביירש ןיימ ןגעוו טָאה רע סָאװ רעדנּוװ ןייק ןייז

 טימ טכַאמעגקעװַא סעלַא ןוא ןעמעלַא טָאה סָאװ ,ןידלעז רעבלעז רעד

 רע .שטנעמ רעטוג ַא ןעװעג טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא זיא ,טנַאה רעד

 עג טשינ םענייק רע טָאה סטכעלש ןייק .הבוט ַא ןָאט וצ טָאהעג ביל טָאה

 ,טייהרעליטש טמורבעג רע טָאה *!עמ-עב, ןייז .ןָאט

 רימ וצ ןידלעז טָאה ,סעיינ ןבירשעג געט רָאּפ ַא בָאה ךיא יװ םעדכָאנ

 סעיינ ןייק ןביירש טשינ טסנעק וד זַא ,ןסיוו טסלָאז וד ליוו ךיא, :טגָאזעג

 -סערָאמוה ןביירׂש וצ טניוװעג טסיב וד .ןענעק טשינ לָאמנייק טסעוװו וד ןוא

 .?שרעדנַא ץנַאג סעּפע זיא סעיינ ןוא ,סעק

 ,תמא םעד רימ טגָאז רע .טכערעג זיא ןידלעז זַא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא

 חלשמ ךימ טעװ ,רעפעפ בקעי .,רָאטקַאדער רעד זַא ,טרַאװרעד בָאה ךיא ןוא

 ,ןבעגעג קוק ַא םיא ףיוא בָאה ךיא ןעוו .םײהַא ןרָאפ ןסייה רימ טעװ רע .ןייז

 .ןרָאפמײהַא רימ רע טסייה טָא זַא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה

 ךימ טדַאל ןוא רימ וצ וצ טמוק רעפעפ בקעי ןוא ךָאװ ַא קעװַא זיא סע

 רג ַא ןיא רעפעפ רעד :ךיז ךיא טכַארט ,ןסײבנָא םיא טיִמ ןסע ןייג וצ ןייא

 סָאד .ןסײבנָא קידנסע עלעטש ןיימ ןופ ןגָאזּפָא ךימ ליוו רע .שטנעמ רעט

 .ןַאמלעטנעשזד ַא זיא רע ,םיא ןופ טירש רענייפ ַא רעייז זיא

 ןגעוו רימ וצ טדער רע .ךעלטניירפ רעייז רימ וצ רע טדייר ןסע םייב

 ,םיובנעשריק בקעי ןגעוו ,למעז דרַאנרעב ןגעוו ,ןטייהנגעלעגנָא רענַאיצילַאג

 ,ןרָאפמײהַא לָאז ךיא זַא ,ןגָאז וצ רימ רעווש םיא זיא סע זַא ,ךיא טכַארט

 ,םיא ןופ טייקנייפ ַא זיא סע .ןכַאז ערעדנַא ןגעוו רעלרפ רע טדער

 רע טגָאז ,םײהַא ןייג ןזָאלעג ךיז ןוא ןסעגעגּפָא ןבָאה רימ יו םעדכָאנ

 .סעיינ ןביירש וצ ןגיוט טשינ טסעװ וד זַא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא; :רימ וצ

 :טגָאזעג רימ רע טָאה ,םעד ןגעוו ןענידלעז ןָאטעג גערפ ַא ירפ טנייה ךיא בָאה

 ."טכעלש טשינרָאג טביירש רע;

 בָאה ךיא טכעלש יװ ןזיוועג רימ טָאה ןידלעז ןעוו ,גָאט ןטייווצ םעד

 סניימ ןענעייל וצ ןבעג רימ רע טגעלפ גָאט ןדעי) סעיינ לקיטש ַא ןבירשעגנָא

 זיא'ס .טכערעג טנעז ריא; :טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,(סעיינ לקיטש טכעלש ַא

 זַא ןרעפעפ טגָאזעג ריא טָאה סָאװרַאפ רעבָא ,ןבירׂשעגנָא טוג טשינ רעייז

 "?טכעלש טשינ ביירש ךיא

 סָאבעלַאב ַא רַאפ ןוא סָאבעלַאב ַא זיא רעפעפ, :טרעפטנעעג טָאה רע

 ."ןכַאז עכלעזַא טשינ ךיא לייצרעד

 "עג טָאה ענייא .ןעגנוטייצ עכעלגעט ייווצ ןעוועג ןענעז דנַאלווילק ןיא
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 טָאה גנוטייצ עטייווצ יד .טעברַאעג בָאה ךיא ּוװ ,*עסערּפ עשידִיי יד, ןסייה
 ."טלעוו עשידִיי יד, ןסייהעג

 ידע ןרעפעפ בקעי ןופ ןרָאװעג טריטקַאדער זיא "עסערּפ עשידִיי יד;
 ,רעקאר עׂשוהי ןופ --- "טלעוו עשידִיי

 רעקַאר עשוהי

 רָאי ץנַאג ַא ,לַארעביל ַא ןוא סקָאדָאטרָא ןַא ןעוועג זיא רעקאר עשוהי
 -מורפ ןגעוו ןבירשעג טרָאד טָאה ןעמ ,שיאײטרַאּפמוא ןעוועג גנוטייצ ןייז זיא
 רַאפ טריטיגַא גנוטייצ יד טָאה ןלַאװ יד רַאפ .םזינויצ ןוא םזילַאיצָאס ,טייק
 ,רָאיעמ יטיס ןטימ טעדנײרפַאב ןעוועג זיא רע .ןטַאדידנַאק עשיטַארקָאמעד יד
 ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,ןָאטעג ךיוא טָאה רע ןוא הבוט ַא ןָאט טנעקעג טָאה רע

 ךעלנע ןעזעגסיוא טָאה ןוא דרָאב עיורג עכעלגנעל ַא טַאהעג טָאה רע
 -עג זיולב םיא ןבָאה סע .לטעטש ןיימ ןופ רעטסיימרעגריב ןשידיסח םעד וצ
 ,תואּפ יד טלעפ

 רעכעלגעט רעד וצ ןטייקכעלנע ךס ַא טַאהעג טָאה "טלעוו עׂשידִיי יד;
 ןעוועג זיא ןוא קרָאירינ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"טײהרַאװ, יד גנוטייצ

 "סטצװרָאפ, ןיא טעברַאעג לָאמַא טָאה רעכלעוו ,רעלימ :יּול ןופ טריטקַאדער

 -עגסױרַא ןוא *סטרעוװרָאפ , ןופ קעװַא זיא ,ןַאהַאק .בַא טימ טגירקעצ ךיז ןוא
 .*טײהרַאװ; יד ןבעג

 םימ גנוטייצ ןייז ןופ ןעלקיטרַאטיײל יד ןביירש טגעלפ רעקאר עשוהי

 ,רעטרעװ ןופ גנולָאהרעדיװ טימ ןוא שיטסַאבמָאב ,ליטס סרעלימ ּול

 זיא רע ."רעלימ ַיּול רעטייווצ רעד, ןפורעג םיא ןנָאה רעגנעהנָא ענייז
 ,לטיט םעד טימ ץלָאטש ןעוועג

 -ווילק ןייק קרָאי-וװינ ןופ ןרָאװעג טכַארבעג לעיצעּפס זיא רעפעפ בקעי

 -ערּפ יד; גנוטייצ ןייז .רעלימ ַיּול רעדנַאלוװילק םעד ןפמעקַאב וצ ידכ דנַאל

 יז ןעוװ ,ןלַאװ יד וצ זיב רָאי ץנַאג ַא שיאיײטרַאּפמוא ןעוועג ךיוא זיא ,*עס

 ,שינַאקילבוּפער רעדָא שיטַארקָאמעד ןרָאװעג זיא

 וצ ײטרַאּפ ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא דנַאלוװילק ןיא זיא טייצ רענעי ןיא

 .עדייבעג-הרות דומלת ַא ןעיוב וצ ײטרַאּפ עטייווצ ַא ןוא לָאטיּפש ַא ןעיוב

 *טלעוו עשידִיי, יד ,לָאטיּפש םעד רַאפ ןעוועג זיא "עסערּפ עשידַייא יד

 טקירדרעטנוא טָאה *עסערּפ עׂשידַיי, יד .הרות דומלת רעד רַאפ ןעוועג זיא

 -נוא טָאה "טלעוו עשידִיי, יד ,גנוגעווַאב-הרות דומלת רעד ןגעו סעיינ יד

 | ,גנוגעוװַאב-לָאטיּפש רעד ןגעוו סעיינ יד טקירדרעט

 -מַאזרַאפ ַא ןפורעג הרות דומלת רעד ןופ רעגנעהנָא יד ןבָאה לָאמניײא
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 בקעי רָאטקַאדער ריא ןוא *עסערּפ רעׂשידִיי, רעד ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ גנול

 ,גנוגעוװַאב-הרות דומלת רעד ןגעוו ןטכירַאב גונעג ןבעג טשינ רַאפ רעפעפ

 ךיא .ןגעוו טייקירעגיינ ןופ טַאלג גנולמַאזרַאפ רעד וצ ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 ןגעק ןעוועג טשינ ןיב ךיא .ןעמוקרָאפ טעוװ טרָאד סָאװ ןרעה טלָאװעג בָאה

 ײּפש רעד ןגעק ןעוועג טשינ ןיב ךיא יו טקנוּפ ,גנוגעווַאב-הרות דומלת רעד

 .ןעגנוגעוװַאב עדייב ןופ ןעוװעג טשינ ךיא ןיב טרעטסײגַאב .גנוגעוװַאב-לָאט

 ַא ןביג ייז זַא ,דובכ רַאפ ךיז ןסייר םידדצ עדייב יװ ןעזעג בָאה ךיא לייוו

 ןטלַאהעג טשינ ייז בָאה ךיא .דובכ רַאלָאד טרעדנוה רַאפ ייז ןליוו ,רַאלָאד

 עדייב זַא ,ןןײטשַאב טנעקעג טלָאװ ךיא .ןטייוצ םעד ןופ רעסעב םענייא

 ,דובכ ןטימ ןלייטעצ ךיז ןוא ןטעברעביא ךיז ןלָאז םידדצ

 -ייב ןענעז רעקַאר עשוהי ןוא רעפעפ בקעי זַא ןטלַאהעג ךיוא בָאה ךיא

 עשוהי) רענַאיצילַאג ייז ןענעז עדייב .ןשטנעמ עקיצרַאה ,ןשטנעמ עליו עד

 ,םולשב ןבעל ייז ןפרַאד (רענַאיצילַאג ַא ןעוועג ךיוא זיא רעקַאר

 "שי וצ ייג ךיא זַא ,רעפעפ בקעי רָאטקַאדער ןיימ טגָאזעג בָאה ךיא ןעוו

 ,"ייז ןגעוו סעּפע ביירש, :לכיימש ַא טימ טגָאזעג רע טָאה ,גנולמַאזרַאפ רענ

 -טנעעג ךיא בָאה ,"רׂשפא, .ןביירש לעוװ ךיא זַא ,טרעכיזרַאפ טשינ ָאה ךיא

 ףרַאד ןעמ .ןביירׂש טשינ לע ךיא זַא ,טכַארטעג ךיז ייב בָאה ךיא ןוא טרעפ

 ,גנוגעווַאב הרות דומלת רעד ןופ םידיסח יד ןגעק .שיאײטרַאּפ ןביירש ךָאד

 ןיימ סָאװ ,דצ םעד ןופ רעגרע ייז ןענעז סָאװ טימ ?ייז וצ ךיא בָאה סָאװ

 ?טערטרַאפ גנוטייצ

 יד ןופ ךס ַא .סעכ ןיא טכַארבעגנײרַא רעבָא ךימ טָאה גנולמַאזרַאפ יד

 ,ןזײװַאב טלָאװעג טָאה רענייא רעדעי .טרָאװ סָאד טַאהעג ןבָאה עדנזעװנָא

 רעּפ ןטָאשעג טָאה ןעמ .ןזיוװַאב סע טָאה רע ןוא ,ןעלדיז רעסעב ןעק רע זַא

 .רעפעפ בקעי רָאטקַאדער ריא ןוא "עסערּפ רעשידִיי; רעד ףיוא לבעווש ןוא

 ,םרח ןיא טגיילעג רָאטקַאדער ןטימ גנוטייצ ןיימ ןבָאה רענדער עטצעל יד

 ןעוועג זיא ,"טלעוו רעשידִייא רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,רעקַאר עשוהי

 רָאטקַאדער ןיימ ןופ עטָאלב ןוא שא טכַאמעג טָאה רע .רענדער-טּפיוה רעד

 טשינ טקוק, ."עסערּפ עשידִיי; יד טנַאה ןיא ןעמענ וצ טשינ טרילעּפַא ןוא

 "עג טָאה רע) סָאטַאּפ טימ ןפורעגסיוא רע טָאה ,"!גנוטייצ ענהפירט יד ןָא

 ,זױלּפַא ןקידלַאװג ַא ןגָארקעג ןוא (ןדייר טוג טנעק

 סָאװ .ןסָארדרַאפ קרַאטש ןזױלּפַא ערעיז טימ סעדער יד ןֿבָאה ךימ

 ןעמוקעג ירפ ץנַאג ןיב ךיא ?גנוטייצ עׂשידִיי ַא םרח ןיא טגייל ןעמ טסייה

 ןדעי טרעדלישעג בָאה ךיא .גנולמַאזרַאפ יד ןבירשַאב ןוא עיצקַאדער ןיא

 ךופ טכַאמעג קזוח בָאה ךיא .קידנדער ןעזעגסיוא טָאה רע שירַאנ יו רענדער

 .עדער סרעקַאר עשוהי ףיוא טלעטשענּפָא לעיצעּפס ךיז בָאה ךיא .םרח םעד
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 דל 9 פ ס עט ָאג אנ ח

 טשינ םיא בָאה ךיא ןוא ,"רעטייווצ רעד רעלימ יּול; ןפורעג ךיא בָאה ךיא
 רעבָא .סיוא ןעעז ייז יו ןלָאמעג ךיא בָאה רענדער ערעדנַא יד .טעװעגַאשעג
 ,טנָאמרעד טשינ ךיא בָאה ןעמענ ערעיז

 עג יו רעִירפ ,ירפ ץנַאג עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוקעג זיא רעפעפ בקעי

 רעד ייב ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ רימ ןופ ןסיוו טלָאװעג טָאה רע .ךעלנייוו

 .טכירַאב םענעבירשעגנָא ןיימ טנעיילעגרָאפ ךיא בָאה ךיא .גנולמַאזרַאפ

 ;רָאטקַאדער-סעיינ ןייז וצ ןפורעגסיוא ,קידנרעהסיוא סָאד ,טָאה רע

 ךיז לָאזס ,טפירשרעביא ןסיורג ַא טימ טייז רעטשרע רעד ףיוא סָאד ביג;

 ."!ןענעייל טשינ גנוטייצ רעזדנוא רָאט ןעמ :םרח ןיא ןגיל רימ; :ןענעייל

 -עג םורב ַא ,טכירַאב ןיימ קידנענעיילרעביא ,טָאה ןידלעז רעדנַאסקעלַא

 ןעק סע ןוא ,סעיינ ןייק טשינ ,ןָאטעילעפ ַא זיא סָאד זַא ןוא *עמ-עב; :ןָאט

 ,טייז רעטשרע רעד ףיוא טשינ ,ןטייז עטסקינייװעניא יד ןיא טקורדעג ןייז

 ךיז טָאה ןידלעז רעדנַאסקעלַא .םעד ןגעוו טרַאּפשעג עליו ַא ךיז טָאה ןעמ

 .רעפעפ טָאה טריפעגסיוא רעבָא ,ןרַאּפש טוג טנעקעג

 -לָאװג ַא ןעוועג זיא םרח ןיא ןגיל רימ זַא סעיינ רעד טימ גנוטייצ יד

 ,ןעגנוטייצ ךס ַא ךָאנ ןקורד טזומעג טָאה ןעמ זַא ,ביילג ךיא ,גלָאפרעד רעקיד

 עניימ .גלָאפרעד םעד ןופ רעגיז סלַא טליפעג ךיז טָאה רעפעפ בקעי

 רָאּפ ַא ןופ טרעהעג בָאה ךיא רעבָא ןגיטשעג קרַאטש םיא ייב ןענעז סעיצקַא

 ננובײרשַאב ןיימ ןופ זַא ,עיצקַאדער ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ

 -רעד טשינ בָאה ךיא ׂשטָאכ ,רענדער יד ןעוועג ןענעז סע רעװ ןעמ טסיײװ

 ךימ ןלָאז רענדער ענעי זַא ,ןגָארקעג ארומ בָאה ךיא .ןעמענ ערעייז טנָאמ

 טשרע ןיב ךיא .רעדמערפ ַא ָאד ךָאד ךיא ןיב ןעמעלַא ךָאנ .ּפעלק ןבעג טשינ
 ,רעדנַאלװילק עלַא ןענעז ייז ןוא רעהַא ןעמוקעג

 ,סַאג ןיא ןײגוצסױרַא טַאהעג ארומ בָאה ךיא

 ךיא בָאה ,עיצקַאדער רעד ןופ ןעגנַאגעגמײהַא ןיב ךיא ןעוו ,טכַאנרַאפ

 זיא סָאװ ,"טלעוו רעשידִייא רעד ןופ עיצקַאדער יד ןייגכרוד טזומעג רעבָא

 ךיא ּוװ ,"עסערּפ רעשידִייא רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןופ טייוו טשינ ןעוועג

 טייטש רעקַאר עשוהי ,קוק ַא וט ךיא .לענש ןייג ךיז זָאל ךיא .טעברַאעג בָאה

 זַא ,ליפ ךיא .ארומ בָאה ךיא .דַאזַאנ ונבישה ןכַאמ ךיא ליוו ,ריט רעד ייב

 ןיימ טפור ןעמ יװ רעה ךיא רעבָא .םיא ןופ טכַאמעג קזוח ליפוצ בָאה ךיא

 טָאה ןפולטנַא .ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ,ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא .ןעמָאנ

 ךימ ןעק רע .טַאהעג ארומ ךיא בָאה םיא וצ ןייגוצ רעבָא .טסַאּפעג טשינ רימ

 ,םידיסח ענייז ןופ רענייא ךימ לָאז טרָאד ןוא עיצקַאדער ןייז ןיא ןפורניײרַא

 בָאה ךיא .עדנַאש יד רעבָא .שטעּפ רָאּפ ַא טימ ןייז דבכמ .,ןיילַא רע רעדָא

 ?שטעּפ ןּפַאכ וצ דנַאלוװילק ןייק קרָאי-וינ ןופ ןעמוק טפרַאדעג

228 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 סייוו ןוא טשינ רעה ךיא יװ ךיז ךַאמ ןוא רעטלפייווצרַאפ א ךיא ייטש

 ךיא .ןעמָאנ ןיימ ןפורסיוא לָאמ עכעלטע ךָאנ ךיא רעה גנילצולּפ רעבָא .טשיג

 ןקַאב עניימ ןייא לעטש ךיא .געווסיוא ןייק ןוא ץורית ןייק טשינ ןיוש בָאה

 ריא טָאהק :טגָאז ןוא טנַאה יד ךעלטניירפ רימ טיג רע .םיא וצ וצ ייג ןוא

 רעבָא :רעטַײװ רע טגָאז .ןגָאז וצ סָאװ טשינ ךיא סייוו ,*!טגנַאלרעד רימ

 ."ןבירשעג טוג ןעוועג זיא'ס

 ,ךיא גערפ ,*!?רימ ףיוא זגורב טשינ ריא טנעז;

 -געק ַא ןבירשַאב ,טכילפ רעייא ןָאטעג טָאה ריא, ,רע טגָאז ,?הלילח;

 -עג טשינ טָאה םרח טרָאװ סָאד .טכערעג ןעוועג ריא טנעז רשפא ןוא .רענ

 ."ןרעוו טנָאמרעד טפרַאד

 ןבעג וצ רימ טָאטשנַא סָאװ ,ןצרַאה ןפיוא רעטכייל ןרָאװעג רימ זיא סע

 ערעדנַא יד ןגעוו ןעוועג זיא עגַארפ יד .רימ וצ ךעלדניירפ רע זיא שטעּפ

 -סױרַא ךיז ייז ןופ ךיוא ךיא לעװ .טעװענַאשעג טשינ בָאה ךיא סָאװ רענדער

 -ַאב בָאה ךיא סָאװ ,ערעדנַא יד; :גערפ ךיא ןוא ?ּפעלק ןגירק ןופ ןעיירד

 "?רימ ףיוא סעכ ןיא קרַאטש אמתסמ ןענעז ןבירש

 -עייז טנָאמרעד טשינ טָאה ריא סָאװ זגורב ןענעז ענעיק ,רע טגָאז ,?ֵאי,

 יז רעװ ןסיוו לָאז ןעמ ,ןעמענ ערעייז ןָא טיג ,ייז ןופ טכַאל ריא .ןעמענ ער

 רעטייווצ רעד, ןפורעגנָא ריא טָאה ךימ .ןסױטשנָא ךיז לָאז ןעמ טשינ ,ןענעז

 ,"זיא סע רעוו עלַא ןסייוו ,"רעלימ ַןּול

 :טגָאזעג סולש םוצ ןוא ךעלדניירפ רָאג טנגעזעג רימ טימ ךיז טָאה רע

 רַאפ ןפָא ריט יד זיא ,"טלעוו רעשידִיי; רעד ןיא טעברַא ריא טליוו רעמָאט;

 ,"ךייא

 עלעטש  ַא ןטָאבעגנָא רימ טָאה רעקַאר זַא ,ןרעפעפ טלייצרעד בָאה ךיא

 ףיוא טָאה רעפעפ .ןזיוועגקירוצ סע בָאה ךיא רָאנ ,*טלעוו רעשידִיי, רעד ןיא

 טלַאה .רעקַאר רעד ,שטנעמ רעטכעלש ןייק טשינ זיא רעק :טרעפטנעעג םעד

 ,?שיטקַארּפ ןייז ףרַאד ןעמ .טפַאשטניירפ רעייא םיא טימ ןָא

 ךיא בָאה ,שיטקַארּפ ןייז לָאז ךיא זַא ,םעד טימ טניימעג טָאה רע סָאװ

 ,רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא טימ ןענופעגסיוא טשרע
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 ןעלזייר טימ ןפָארטעג טָאה סע סָאװ

 עקידלַאװג ּפָא סע טוט טפָא ןוא ןעגנוריסַאּפ ןיא ךייר זיא ןבעל סָאד
 .ךעלציּפש

 זיא ןעמ זַא .עביל לקיטש ַא טליּפשעג ,דנַאלווילק ןיא ,ָאד בָאה ךיא
 -כָאנ רימ זיא לדיימ קידוװנח ,ןייש ַא .ןפױלטנַא טשינ עביל ןופ ןעמ ןעק ,גנוי
 טפיױלטנַא ױזַא יװ ,ןפָאלטנַא טשינ ןיב ךיא ןוא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ּוװ ןפָאלעג

 ךענעז עגולק רעבָא .ןעועג טשינ יז זיא עגולק ןייק ?לדיימ ןייש ַא ןופ ןעמ

 ריא לָאז ךיא זַא ,טעּפעשטעגנָא רימ ןיא ךיז טָאה יז .ןפָאלעגכָאנ טשינ רימ
 טשינ טָאה ,טלעג ןייק טשינ בָאה ךיא זַא ,הנעט ןיימ .לגניר טנעמיד ַא ןפיוק

 טָאה ,טלעג ריא ןופ ןלָאצ ןוא ןלָאצוצסיױא ףיוא ןעמענ סע טעװ יז .ןפלָאהעג

 ןייז ןעמ ןעק יוװ זיא ,לגניר ןיימ זיא סָאד זַא ,ןסייה לָאז'ס יבָא .טגָאזעג יז
 ןוא ןָאטעגנָא סע טײג ,לגניר ַא טפיוקעג טָאה יז ,ץרוק ?רעטכעלש ַאזַא
 ךיא .ןבעגעג ריא בָאה ךיא סָאװ ,לגניר-סנובָאלרַאפ ַא זיא סָאד זַא ,טהנעט
 רעד ךיא ןעוו ?ןָאט ךיא ןעק סָאװ רעבָא .טיוט םעד יװ ךעלגניר-טנעמיד סַאה
 .ןגיוא יד ןיא רעטצניפ רימ טרעװ לגניר סָאד יז

 ;ווירב ַאזַא ןעלזייר ןופ ןעמוקעגנָא רימ זיא טייצ רענעי ןיא

 -יטש רעטעברַא עיירפ, רעד ןיא דיל סעטצעל ןיימ ,אנח רעביל,

 ,טגָאז ןרעּפלַאה בייל השמ .רעטכיד ןופ טביולעג קרַאטש טרעו "עמ

 ,ןעמומ ןיימ רַאפ טנעיילעגרָאפ סָאד בָאה ךיא .דלַאװג ַא זיא'ס זַא

 "ביד רַאפ זיולב ,סע סייה ,ךיא ביירש .טרָאװ א טשינ יז טייטשרַאפ

 .רעט

 -עגנָא רימ ןיא ךיז טָאה סע זַא ,ןדלעמ ריד ךיא ןעק רעטייוו

 ךָאנ רימ טייג רע .טסיטרַא ןַא ,רעלָאמ ַא ,ןַאמרעגנוי ַא טעּפעשט

 ךוא ךָאנ רימ טייג רענייא ןעוו םענעגנָא רימ זיא סע .טירט ייב טירש

 טָאה ןוא ןרעה וצ ביל סָאד טָאה לדיימ ַא .רעטרעוו עטוג רימ טגָאז

 -רָאפ-סטַאריײה טכַאמ רע רעבָא .ךָאנ ריא טייג ןעמ יװ ןעז וצ ביל

 ךגעוו גנוניימ ןיימ טסיײוװ וד .קידנרעה טשינ ךיז ךַאמ ךיא .ןגָאלש

 -רַאפ טשינ לָאמנייק ןעמ ןעק ןברַאטש ןוא ןבָאה הנותח. .ןבָאה הנותח
 ,"?ןקיטעּפש

 *.לזייר
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 :לווירב ַאזַא טרעפטנעעג ןעלזייר בָאה ךיא

 ,לזייר עביל;

 ,ריד טימ טפערט'ס סָאװ .לזמ עבלעז סָאד עדייב ןבָאה רימ

 יד רימ טגָאז יז ,לדיימ ןייש ַא ךָאנ טפיול רימ ,רימ טימ טפערט

 סָאד טנייפ טשינ בָאה זַא ,ךָאד טסייוו וד .רעטרעװ עטסביל ,עטסנעש

 עלַאמ ,טשינרָאג זיא סָאד רעבָא .ןבָאה הנותח ןגעוו טדער יז .ןרעה וצ

 סָאװ ,לגניר-טנעמיד ַא ןיא ןָאטעגנָא ןיוש טייג יז רעבָא .טדער יז סָאװ

 וד ,לגניר-סגנובָאלרַאפ ןיימ זיא סע זַא ,טגָאז ןוא סיוא סע טלָאצ יז

 .ךעלגניר-טנעמיד טנייפ בָאה ךיא יװ ךָאד טסייוװ

 ".אנח

 רימ ןוא ןַארָאטסער ַא ןיא ,רעפעפ בקי ,רָאטקַאדער ןיימ טימ ץיז ךיא

 ןייז טשינ גנַאל טעװ רע זַא ,דוס ַא רימ טױרטרַאפ רע .לָאמעלַא יו ןסעומש

 רענעלּפ ענייז ָאד ןעק רע .ןָאטפױוא טשינ ליפ ָאד ןעק רע .דנַאלוװילק ןיא

 רע .ךיז ןגירק טימ ןָאטרַאפ זיא ןעמ ּוװ ,ץַאלּפ ַא זיֹא ָאד .ןריפכרוד טשינ

 ,"טלעוו עשידִיי יד; ןופ רָאטקַאדער םעד ,רעקַאר עשוהי טימ ךיז טגירק

 זיא רעקַאר זַא ,טקנעד רע ,טרעקרַאפ .םיא ןגעק טשינרָאג טָאה רע שטָאכ

 טשינ םיא טימ ךיז ףרַאד רע ןוא ,רענַאיצילַאג ַא ,דָיי רעגולק ,רעליֹוװ ַא

 סע רע טָאה ,רענַאיצילַאג טרָאװ סָאד טגָאזעגסױרַא טָאה רע ןעוו) ןגירק

 -ייא ןעוו זַא ,טניימעג טָאה'ס סָאװ ,טײקמערַאװ טרָאס ןימ ַא טימ טנָאטַאב

 סָאװ רעבָא ,(שטנעמ רענייפ ןוא רעביל ַא רע זיא ,רענַאיצילַאג ַא זיא רענ

 "עג רימ טָאה רע !הסנרּפ --- ןגירק םיא טימ ךיז זומ רע --- ןָאט ןעמ ןעק

 עשידַיי יד , גנוטייצ רעטייווצ רעד ןיא ןגָארטרעבירַא ךיז לָאז ךיא זַא ,ןטַאר

 .טכעלש טשינרָאג ןייז רימ טעװ ,רע טקנעד ,טרָאד ."טלעוו

 -רַאפ ךיא ןיב גָאט ןטייווצ םעד .ןיײרַא ּפָאק ןיא ןײרַא רימ זיא הצע ןייז

 -ַאּפ ןעגנַאגעג ןיב ךיא ."טלעוו עׂשידִיי יד, ןופ עיצקַאדער יד ןעגנַאגעגיײב

 טגעלפ רע ןעוו ,ןעזרעד ךימ לָאז ,רעקַאר עשוהי ,רָאטקַאדער רעד ידכ ,עילָאװ

 לָאמסָאד ,רימ טימ טסעומשעג ןוא ךיז וצ ןפורעגנײרַא ךימ רע טָאה ןעז ךימ

 ךיז ךיא בָאה .ןעזעג טשינ ךימ רע טָאה אמתסמ .ןפורעג טשינ ךימ רע טָאה

 -יורעג ןוא לטערַאגיס ַא טרעכיוררַאפ ךיז ,עיצקַאדער ןבעל טלעטשעגקעװַא

 ךיא .עציײלּפ ןיא ּפַאלק ַא טליפרעד ךיא בָאה גנילצולּפ .טכַארטעג ןוא טרעכ

 ןופ ןעמוקעגנָא זיא רע .ןײלַא רעקַאר עשוהי זיא סע ,ּפָאק םעד סיוא יירד

 טשרעוצ .רימ טימ סעומש ַא טריפרַאפ ןוא ןפורעגנײרַא ךימ טָאה רע .ןטניה

 ,טרעלקרעד טָאה רע .רעפעפ בקעי ,רָאטקַאדער ןיימ ןגעוו טדערעג רע טָאה

 -ייצ עצנַאג ַא ןליפסיוא ןעק רע .רעביירש רעקיעפ ַא זיא רָאטקַאדער ןיימ זַא

 ,רעבָא .ןעלקיטרַא ןעילפ ,ןיׂשַאמביירש ןפיוא ןּפַאלק קעװַא ךיז טצעז רע .,גנוט
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 .סענזיב רַאפ ןבעגקעװַא טפרַאדעג עיגרענע ןייז טָאה רענעי ,טגָאזעג רע טָאה

 טגָאזעג סנייטש'מ סָאװ .טלעוו ַא ןָאטּפױא טנעקעג רע טלָאװ סענזיב ןיא

 ?דנַאלװילק ןיא ךָאנ ןוא ,גנוטייצ רעשידַיי ַא ןיא ןָאטפיוא ןעמ ןעק

 גנַאל טעװ רעפעפ זַא ,ךיז טכיר רע זַא ,ןעזעג ךיא בָאה דייר ענייז ןופ

 רעפעפ זַא ,טכירַאב ַא ןגָארקעג אמתסמ טָאה רע ,ןייז טשינ דנַאלווילק ןיא

 טשינ דנַאלװילק ןיא ןענעז תודוס ןייק .קרָאי-וינ ןייק ןרָאפוצקעװַא ךיז טכיר

 .ןעוועג

 ,גנוטייצ ןייז ןיא עלעטש ַא ןטָאבעגנָא רימ רע טָאה סולש םוצ

 ךיא .רָאטקַאדער ןרַאפ ןכַאמ ךימ טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ רימ טָאה רע

 ,רָאטקַאדער ַא רַאפ ןגיוט לעװ ךיא יצ טשינ סייוו ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה

 .ןענעק לעװ ךיא סָאװ סעלַא ןָאט לעװ ךיא רעבָא

 רָאטקַאדער ַא רע ךיא

 "ווילק ןזָאלרַאפ טָאה רעפעפ בקעי ןוא טרעיודעג טשינג גנַאל טָאה סע

 ןיימ ףיוא ."טלעוו עשידִיי יד, ןיא ןרָאװעג טלעטשעגנָא ןיב ךיא ןוא ,דנַאל

 ןָאפ ריקנַאב) קנַאב ףסוי טעברַאעג ןַאד טָאה ,"עסערּפ עשידַיי יד, ןיא ,ץַאלּפ

 .(ףרָאדלעסָאי

 -קַאדער ַא ןופ יו ןעוועג עקַאט זיא *טלעוו עשידַיי יד, ןיא טעברַא ןיימ

 ַא רעירפ ןופ ןעוועג טרָאד זיא סע .ןבירשעג טשינ ךיא בָאה סעיינ ןייק .רָאט

 -ייצ רעד רַאפ סעיינ יד ןבירשעג ןײלַא רענייא טָאה סָאװ ,רָאטקַאדער-סעייג

 טַאהעג ביל טָאה רע .ןפלעה םיא לָאז ןעמ טלָאװעג טשינרָאג טָאה רע .גנוט

 -עלַאב רעד ,רעקַאר עשוהי .ןבירשעגנָא טָאה רֹע סָאװ ,סעיינ לקיטש סעדעי

 "רַאפ ןעוועג זיא רע .ןעלקיטרַאטיײל עלַא ןבירשעג ,ןײלַא רענייא טָאה ,סָאב

 ךיז ןוא ןענעייל וצ ןבעגעג רימ ייז טָאה רע .ןעלקיטרַאטייל ענייז ןיא טביל

 ןעוועג עקַאט טלָאװ ךיא יו טקנוּפ ,ןכַאז עסיוועג ןגעוו ןטָארַאב רימ טימ

 רעדָא ,ןָאטעילעפ ַא ןביירש ןופ ןענַאטשַאב זיא טעברַא ןיימ .רָאטקַאדער רעד

 עטסקינייװעניא יד טלעטשעגנעמַאזוצ בָאה ךיא ןוא ,טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ

 ,גנוטייצ רעד ןופ ןטייז

 בָאה ,רעׂש רעסיורג ַא טימ טצעזעגקעװַא ךיז ךיא בָאה גָאט ןטשרע םעד

 "נוטייצ ערעדנַא ןוא ?טנעמָאמ; ןוא "טנייה , ןופ ןעלקיטרַא ןטינשעגסיוא

 ,ןקורד ןבעגעגקעװַא ייז ןוא ,ןגָארקעג ןבָאה רימ סָאװ ,עשרַאװ ןופ ןעג

 "וצ ןענעז סָאװ ןעלקיטרַא טימ קַאּפ ַא ןענופעג דָאלּפוש ןיא בָאה ךיא

 ןגעו לקיטרַא ןַא יו טנַאלַאט רעדנַאלוװילק ,ערעגנַיי ןופ ןרָאװעג טקישעג

 -טלעוו ןגעוו ןעגנוניימ טַאלג ןוא ,ןשינעטער ,רעדיל ,ךָאװ רעד ןופ הרדס רעד
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 ,טריקַארבסױא ,טנעיילעגרעביא ןעלקיטרַא ענעי עלַא בָאה ךיא ,קיטילָאּפ

 .ןטסַאק-טסימ ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא

 "רע רעד ןענישרעד ירפ רעד ןיא זיא סע יוװ םעדכָאנ ,גָאט ןטשרע םעד

 עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב ,עיצקַאדער ןיימ רעטנוא רעמונ רעטש

 ,סָאבעלַאב ןיימ ןפָארטעג טרָאד ןיוׂש בָאה ךיא .סיוא טעז גנוטייצ יד יװ ןעז

 ןופ גנוטייצ עצנַאג יד טנעיילעגרעביא טַאהעג ןיוש טָאה רע .רעקַאר עשוהי

 -רעו יד טָא טימ ךעלטניירפ רָאג טסירגַאב ךימ טָאה רע .עדנע זיב בײהנָא

 ,טנכייצעגסיוא זיא גנוטייצ רעיא ,רָאטקַאדער עינַאּפ ,ןגרָאמ טוג ַא; :רעט

 -ער רערעײט ַא טנעז ריא .טוג זיא טקורדעג זיא אד סָאװ טרָאװ סעדעי

 ,"!רָאטקַאד

 ןטימ טסירגַאב ךימ טָאה סָאבעלַאב ןיימ .טייצ ךָאװ ַא קעװַא זיא ױזַא

 טָאה רימ .ץלָאטש רָאג טליפעג ךיז בָאה ךיא ןוא *רָאטקַאדער עינַאּפ , לטיט

 .טמולחעג טשינ סנױזַא רָאג ךיז

 ;ןטַאט ןיימ וצ לווירב ַאזַא ןבירשעג ,קנעדעג ךיא יװ ,טלָאמעד בָאה ךיא

 ,עטַאט רעביל ןיימ,

 רעדעפ ַא טימ ײלעצנַאק ַא ןיא ץיז ךיא .,רָאטקַאדער ַא ןיב ךיא

 -יימ טשינ ביילג ךיא .גנוטייצ עכעלגעט ַא ריטקַאדער ןוא רעש ַא ןוא

 טסעז ןוא ײלעצנַאק ןיימ ןיא ןײרַא טסמוק וד ןעוו .ןגיוא ענעגייא ענ

 זַא ,טגָאז ןעמ ןכלעוו ןגעוו ,סָאבעלַאב רעד .עװעטַאבעלַאב ךיא יו

 -קַאדער עינַאּפ, ךימ טפור ,ענעשעק ןיא טָאטש עצנַאג יד טָאה רע

 ,טָאטש עסיורג-קיזיר ַא זיא דנַאלווילק זַא ,ןסיוו טספרַאד וד .ּרָאט

 רעסערג זיא ָאד סָאג ןייא .עלַאקס לטעטש רעזדנוא טשינ זיא סע

 ןפיוא טפָא טדער רעניימ סָאבעלַאב רעד טָא ןוא .לטעטש רעזדנוא יו

 "נעָאנ ַא רענייז זיא רע .טָאטש ןופ רעטסיימרעגריב ןטימ ןָאפעלעט

 ,ןיב ךיא .רָאטקַאדער רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה רע ןוא ,טניירפ רעט

 .רָאטקַאדער רעטסגנַיי רעד ,סייוו ךיא יוװ טייוו ױזַא

 ךס ַא ןבָאה ךָאנ רימ ןופ טסעװ וד ןוא סקַאװ ךיא עטַאט ,ץרוק

 ".תחנ

 "קַאדער ,ןיימ ךיא ,טריגער בָאה ךיא ןוא .טייצ ךָאװ ַא קעװַא זיא סע

 ןָאטעג זיא טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ .ןעגנורעטש םוש ןָא ,גנוטייצ ןיימ ,טריט

 ,רָאטקַאדער-סעיײנ רעד וליפַא ,רָאטקַאדער ןפורעג ךימ ןבָאה עלַא .ןרָאװעג

 םעד טײרדעגקעװַא ןוא ןענעקרענָא טלָאװעג טשינ ךימ בײהנָא ןיא טָאה סָאװ

 ביײיהנָא ןיא טָאה רע .ךעלטניירפ ןסירגַאב ךימ ןבױהעגנָא טָאה ,רימ ןופ ּפָאק

 ױזַא רעבָא ,גנולײטּפָא-סעיינ ןייז ןיא ןשימ ךיז לעװ ךיא זַא ,ןקָארשעג ךיז
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 ךעלטניירפ ןרָאװעג רע זיא ,טשינ םיא עּפעשט ךיא זַא ,ןעזעג טָאה רע יוװ
 ,רימ וצ

 "ער ןיא ,רעמיצ ןיימ ןיא ךיא ץיז ,גנוריגער ןיימ ןופ ךָאװ עטייווצ יד

 ךיא לייצרעד ריא .,לזייר ,רעטבילעג ןיימ וצ ווירב ַא ביירש ןוא ,עיצקַאד

 .ריא ייב טשינרָאג זיא סָאד זַא ,סייוו ךיא .רָאטקַאדער ַא ןיב ךיא זַא ,טשינ

 ביירש ייג טנייה .קרעוו סיורג ַא ןביײרשנָא לָאז ךיא זַא ,רימ ןופ טרעדָאפ יז

 ,סָאד זיא רימ רַאפ .יאטסלָאט וועל טשינ טרָאפ ןיב ךיא זַא ,קרעװ סיורג ַא

 ביירש .סיורג גונעג גנוטייצ רעדנַאלווילק ַא ןופ רָאטקַאדער ַא ןיב ךיא סָאװ

 ןביירש-ווירב ןטימ ןיא .עלעטש ןיימ ןטיבעג בָאה ךיא זַא ,זיולב ריא ךיא

 -עלַאב ןיימ ןסעזעג זיא סע ּוװ ,רעמיצ ןטייווצ ןופ ןעיירשעג ךיא רעהרעד

 ַא סעּפע ןעמוקעג זיא סע, :טיירש רענייא יו רעה ךיא .רעקַאר עשוהי ,סָאב

 -יירש רעדנַאלווילק ןופ ןעלקיטרַא יד טשינ טקורד רע ןוא קרָאי-וינ ןופ לגנִיי

 ,"!דנַאלוװילק ןופ ןקישסורַא טיא ןלעוװ רימ .רעב

 ןעיירשעג ערעייז רעבָא .ךימ טקידיײטרַאפ רעקַאר עשוהי יו רעה ךיא

 .סרעיירש יד ןשיווצ ,יורפ ַא ןופ עמיטש יד ךיוא רעה ךיא .ףיוא טשינ ןרעה

 יו רעה ךיא ."!גנירעה ַא יו ןסיירעצ םיא ןלעװ רימ ?רע זיא וו, :טגָאז יז

 .ָאטשינ ןיב ךיא זַא ,טגָאז רעקַאר עשוהי

 טַאהעג ארומ בָאה ךיא .לקנעב ַא טימ ריט ןיימ טרַאּפשרַאפ בָאה ךיא

 טקוקעג בָאה ךיא .ןעמיטש ךס ַא טרעהעג בָאה ךיא .ךימ ייז ןלַאפַאב רעמָאמ

 ןפיוא ןעוועג זיא סע רעבָא .ןעגנירּפשסױרַא טשינ ןעק ןעמ יצ ,רעטצנעפ םוצ

 ,ךיא יו רעגנירּפש ַאזַא רַאפ ךיוה וצ ,קָאטש ןט3

 ךיא .ןָאצ ַא ןָא ןָאצ ַא טּפַאלקעג טָאה רימ .טונימ רָאּפ ַא קעװַא זיא סע

 ךיא .טקִיורַאב לסיבַא ךיז בָאה ךיא .סױרַא ןעייג רעיירׂש יד יו טרעהעג בָאה

 ןייק ןּפַאכ טשינ ליוו ךיא ,רימ טימ ןייז טשינ לָאז'ס סָאװ טכַארטעג בָאה

 ךיא .שטעּפ טּפַאכ סָאװ רָאטקַאדער ַא ןייז טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .שטעּפ

 רעקַאר עׂשוהי זיא דלַאב עקַאט ןוא ריט ןופ לקנעב סָאד ןעמונעגקעװַא בָאה

 ,רימ וצ ןעמוקעגניײרַא

 ױזַא טשינ זיא'ס, :טגָאזעג ןוא לכיימש ַא טימ ןעמוקעגניירַא זיא רע

 ,"רָאטקַאדער ַא ןייז וצ טכייל

 זיא סָאװ ,טעטימָאק ַא ןעוועג זיא םיא ייב זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה רע

 רענייא .ןביירש סָאװ ,ןדַיי רעדנַאלוװילק ,רעביירש עלַאקָאל ןופ ןענַאטשַאב

 ,יױרפ ַא ןוא ןשינעטער טביירש סָאװ רענייא ,הרדס רעד ןגעוו טביירׂש סָאװ

 .רעדיל טביירש סָאװ

 ידפ ,טגָאזעג רע טָאה ,"ייז טקירדרעטנוא ןעמ סָאװ ןעװעדלַאװג יז,

 ןעמ זומ ,"ימענ עטייווצ יד , רעטנוא ךיז טביירש סָאװ ,יורפ רעד ןופ רעדיל
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סַאװ

 .ָנלָאר עסיורג ַא טליּפש רֶע .רעקיטילָאּפ רעסיורג ַא זיא ןַאמ ריא לייוו ,ןקורד

 יד טימ ןָאט וצ רע טָאה ןלַאװ ןופ טייצ ןיא .םיא טימ טוג ןייז ףרַאד רע ןוא

 סָאװ ,דָיי םעד ןופ ןשינעטער יד ךיוא .טָאטש ןופ טגירק רע סָאװ ,ןסנָאנַא

 ַא זיא רע .ןקורד טגנידַאבמוא ןעמ זומ "ןהכה קחצי,; רעטנוא ךיז טביירש

 ."גנוטייצ רעד רַאפ טלעג טיג רע .דָיי רעכייר

 "םהרבא ןב, רעטנוא ךיז טביירש סָאװ ןדִיי םעד ןופ סהרדס יד ןגעוו
 ןיק טשינ טָאה רענעי שטָאכ ,טרעלקרעד רע טָאה ,ןקורד ךיוא ןעמ זומ

 ,קסיּפ ןסיורג ַא טָאה רע רעבָא .ןַאמערָא רעסיורג ַא זיא ןוא סולפנייא ןסיורג

 ,ליומ ןייז ןיא ןלַאפנײרַא טשינ ליוו רע ןוא

 טכַאמ ןָא רָאטקַאדער ַא
 רעדנַאלװילק רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןכָאװ עכעלטע ןעוועג ןיב ךיא

 טזומעג בָאה ךיא .העד ַא ןבָאה וצ ןָא ,טכַאמ ןָא רעבָא ,*טלעוו עשידִיי יד;

 "עג ,ןשינעטער ןקורד טזומעג בָאה ךיא ,יורפ ַא ןופ רעדיל ןקורד ךָאװ עדעי

 רעד ןגעוו ןעלקיטרַא ןקורד טזומעג ךיוא בָאה ךיא .ןדִיי ןרעטלע ןַא ןופ ןבירש

 ,םהרבא ןב דנערווער ןפורעג ךיז טָאה סָאװ םענייא ןופ ךָאװ רעד ןופ הרדס

 -ַאר עשוהי ,סָאבעלַאב ןיימ ןופ ןציקס ןעגנערבניירַא ךיוא רימ טגעלפ ןעמ

 .עציקס יד ןקורד ןעמ זומ ןכַאזרוא ענעדיישרַאפ בילוצ זַא ,רעק

 ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג טשינ ךיוא ךיא בָאה גנוטייצ ןיא סעיינ יד ןגעוו

 ױןרָאי טעברַאעג טרָאד ןיוש טָאה סָאװ ,רָאטקַאדער-:סעיינ ַא ןעוועג זיא סע

 םיא טָאה ןעמ זַא .רעביוט ַא ןעוועג זיא רע .טׂשינ ךיא קנעדעג ןעמָאנ ןייז

 ךיוא .יירשעג ַא טימ טרעפטנעעג ןוא טרעהעג טשינ רֹע טָאה ,טגָאזעג סעּפע

 ףיוא טגעלפ רע .טַאהעג ארומ םיא רַאפ טָאה ,רעקַאר עשוהי ,סָאבעלַאב רעד

 ןיימ ךימ טגעלפ ,ןכַאז עלַא יד ףיוא קידנקוק טשינ רעבָא .ןעיירש ךיוא םיא

 עיצקַאדער ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ עלַא .*רָאטקַאדער ינַאּפ , ןפור סָאבעלַאב

 ךיוא ןעמ טָאה סָאג ןיא ."רָאטקַאדער רעה , לטיט ןטימ טריסערדַא ךימ ןבָאה

 ,העד ןייק טשינ בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ."!רָאטקַאדער רעד טייג סע; :טגָאזעג

 ,טסוװעג טשינ ערעדנַא ךָאד ןבָאה

 "גוזַאב ןוא ,עטלעטשעגנָא עלַא וצ טוג רעייז ןעוועג זיא סָאבעלַאב ןיימ

 סָאװ טשינ םיא טלעפעג'ס זַא ,ןגָאז טלָאװעג רימ טָאה רע זַא .רימ וצ סרעד

 -סיוא זיא סע זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא טגָאזעג סע רע טָאה ,ןבירשעגנָא בָאה ךיא

 :טגָאזעג ױזַא ,לשמל ,טָאה רע .ךימ טביול רע זַא ,ןעמוקעג

 טשינרָאג טנעק ריא זא .טנכייצעגסיוא זיא ןָאטעילעפ רעטצעל רעיא,

 ןיא עדנע יד .ןעגנולָאהרעדיװ רָאּפ ַא טרָאד ,רעבָא ,ןַארַאפ .טכעלש ןביירש

 ,"?ןפָארטרעביא ךיז ריא טָאה ןײמעגלַא ןיא רעבָא .עכַאװש ַא רעייז
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 דל 9 פ ס עט ָאג אנהח

 טלָאװעג רימ טָאה רע ןעוו ,טדערעג רימ וצ רע טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא טָא
 -וצ ןפוא ַאזַא ףיוא ךיוא טָאה רע .תורּפכ ףיוא גיוט ןָאטעילעפ ןיימ זַא ,ןגָאז

 טקורד, :טגָאזעג רימ ,לשמל ,טָאה רע .גנוטייצ ןיא טכַאמ יד רימ ןייב ןעמונעג

 ןעמ ןעוו .םיאנוש ןבָאה ריא טלָאז סָאװ וצ .סקנערק עלַא יד ןופ ווירב יד
 ןבָאה טלָאז ריא ליוװ ךיא .טניירפ ַא רענעי ךייא טרעוו ,ךַאז ַא סמענעי טקורד
 ,"טניירפ ךס ַא

 גרובסטיּפ ןיא רַאפנעמַאזוצ ןויצ ילעוּפ םעד ייב

 .גנושַאררעביא עסיורג ַא טכַאמעג רימ סָאבעלַאב ןיימ טָאה לָאמניײא

 ךיא רָאפנעמַאזוצ ןויצ ילעוּפ םעד וצ טסלָאפ וד, :טגָאזעג רימ וצ טָאה רע

 ןעמונעגנָא בָאה ךיא ."טרָאד ןופ סעיצנעדנָאּפסערָאק ןביירש וצ ,גרובסטיּפ

 ילעוּפ ַא ןצרַאה ןיא ןעוועג ךיא ןיב ,סנטשרע .דיירפ סיורג טימ עיסימ יד

 ןבָאה ןלָאז ןדִיי זַא ,טלָאװעג בָאה ךיא .(ןַאמ-ײטרַאּפ ןייק טשינ) טסיגויצ

 -עג רַאפרעד רימ רַאפ זיא סע .טסילַאיצָאס ַא ןעוועג ןיב ןוא דנַאל ןגייא ןַא

 -נעמַאזוצ ןויצ ילעוּפ םעד ייב דנזעװנָא ןייז וצ טעברַא עמענעגנָא רָאג ַא ןעוו

 וצ טַאהעג ביל רעייז ךיא בָאה ,סנטייווצ ,ןוא .םיא ןגעוו ןביירש ןוא רָאפ

 ,רעבָא .ןשטנעמ ערעדנַא ןוא רעצעלּפ ערעדנַא לָאמעלַא ןעז וצ ,סעזייר ןכַאמ

 ?טנידרַאפ קיגיײװ ױזַא בָאה ךיא זַא ,סעזייר ןכַאמ טנעקעג ךיא בָאה ױזַא יוװ

 א ןיא ןעניוװ לעוו ךיא .עיצקַאדער ןופ ןובׂשח ןפיוא ךיא רָאפ טציא רעבָא

 ?רימ וצ ןכיילג ךיז ןעק רע .טנעדנָאּפסערָאק ַא ןייז לעװ ךיא .לעטָאה

 -נייא ןקידלַאװג ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רָאפנעמַאזוצ ןויצ ילעוּפ רעד

 טָאה ,קנעדעג ךיא יװ טייוו ױזַא .טרעטסײגַאב ךימ ןנָאה רענדער יד .קורד

 טימ טדערעג טָאה רע .ןַאמרעקוצ ,ב רעריפ-ןויצ ילעוּפ רעד טדערעג טרָאד

 ןגייא ןַא ןבָאה ןלעװ ןדִיי ןעוו ,ןדִיי ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו סָאטַאּפ סיורג

 ,טלעוו רעד ןיא גנוריגער רעטסשיטַארקָאמעד רעד טימ ,דנַאל

 טימ ,ןיקריס ןמחנ ר"ד ,רענדער רעטייווצ ַא ןגיוא יד רַאפ טייטש רימ

 יד ןופ דנַאל ןיא ןגָארטעגקעװַא עדער ןייז טימ ךימ טָאה רע .דרָאב ןייז

 םיאיבנ יד סָאװ ,סעלַא זַא ,טביילגעג טנעמָאמ םענעי ןיא בָאה ךיא .םיאיבנ

 ןופ ןכַאמ ןָא ןיוש טבייה ןעמ .ןרעוו םיוקמ דלַאב טעװ ,טגָאזעגסיוארָאפ ןבָאה

 סױרַא טייג ןויצ ןופ ןוא טפַאשעגּפָא ןרעװו תומחלמ .סנזײארעקַא ןדרעװש

 .עיטַארקָאמעד ןוא סערגָארּפ ןופ ערעל יד

 רענעי ןיא זיא סָאװ ,רמרמ .ק ןעוועג ךיוא זיא רָאפנעמַאזוצ םענעי ייב

 טימ טּפַאכעג בָאה ךיא ."רעפמעק רעשידִיי, ןֹופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג טייצ

 טדערעג רימ טימ טָאה רענעי סָאװ ,ךעלקילג ךיז טליפעג ןוא סעומש ַא םיא

 .רעטרעוו עכעלטניירפ רָאּפ ַא
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 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -ַאװצ םעד ןגעװ סעיצנעדנָאּפסערָאק עטרעטסײגַאב ןבירשעג בָאה ךיא

 רעבָא .טשינ ךיא קנעדעג ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ .ןויצ ילעוּפ יד ןופ רָאפנעמ

 -ויצ ילעוּפ םעד טימ טנגעגַאב ךיז ךיא בָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ טשרע

 ילעוּפ יד ןופ ןויכרַא יד ןיא זַא ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,ןַאמרעקוצ .ב רעריפ

 -ןויצ ילעוּפ רעגרובסטיּפ םעד ןגעוו ץנעדנָאּפסערָאק ַא עניימ ןַארַאפ זיא ןויצ

 ןלעװ ןדִיי יד ןעװ זַא ,טגָאזעגסיױארָאפ בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,רָאפנעמַאזוצ

 בילוצ גנוריגער יד ןריפ ײטרַאּפ ןויצ ילעוּפ יד טעװ ,דנַאל ןגייא רעייז ןבָאה

 ,םַארגָארּפ רעשיטסילַאיצָאס רעייז

 ןגעוו טשינ קנעדעג ךיא יו טקנוּפ ,טקנעדעג טשינ םעד ןגעוו בָאה ךיא

 .ןרָאװעג םיוקמ טשינ ןענעז ןוא ,טגָאזעג תואיבנ בָאה ךיא סָאװ ,ןכַאז עלַא

 עקטסידנוב ַא ןיא ךיז בילרַאפ ךיא

 םָאה ךיא יװ זיא רָאפנעמַאזוצ םענעי ןופ קרַאטש רָאג קנעדעג ךיא סָאװ

 ילעוּפ ןייק טשינ אקווד ןוא ,לדיימ רעגרובסטיפ ַא ןיא טבילרַאפ טרָאד ךיז

 .עקטסידנוב ַא רָאנ ,עקטסינויצ

 טימ ךיז בָאה ךיא ױזַא יו טשינ קנעדעג ךיא ,רתסא ןסייהעג טָאה יז

 םערַאװ רעייז טדערעג ריא וצ בָאה ךיא זַא ,זיולב קנעדעג ךיא .טנעקַאב ריא

 "יימ עניימ ןגעק קרַאטש טדערעג טָאה יז .עיידיא רעשיטסינויצ רעד ןגעוו

 סָאװ טכעלש ןליפ טשינ לָאז ךיא ידכ ,שוק ַא ןבעגעג רימ טָאה ןוא ןעגנונ

 ריא ןסירעגרעטנורַא קרַאטש בָאה ךיא .,רימ ןגעק ףרַאש ױזַא סױרַא טערט יז

 ןייז טשינ לָאז יז ידכ ןוא דנַאל ןגייא ןייק טשינ ןפרַאד ןדִיי זַא ,גנוניימ

 .שוק ַא ןבעגעג ריא ךיא בָאה ,ןביולג ריא קרַאטש ריקַאטַא ךיא סָאװ זגורב

 ביילג ,שוק ריא רעבָא .שוק ןיימ ןופ טליפעג טָאה יז יו טשינ סייוו ךיא

 ץנַאג ןיימ ןיא ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ ,רעטסקַאמשעג רעד ןעוועג זיא ,ךיא

 ,ןבעל

 -עג קרַאטש ךיז ןוא טגירקעג קרַאטש ךיז ,טריטַאבעד ןַאד ןבָאה רימ

 יז .ןשוק עקידנענערב טימ עקטסידנוב עטנערברַאפ ַא ןעוועג זיא יז .טשוק

 םָאה ךיא .קיניברעמ-לתוכ ןוא רענָאיצקַאער ,טסיניוװָאש ןפורעג ךימ טָאה

 ןשוק עריא רעבָא ,לארשי ץרא וצ טײקטלַאק ריא ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ

 ...םערַאװ ױזַא ןעוועג ןענעז
 -עגסיוא ךיא בָאה -- ?!עקטסידנוב ןייק ןעוועג טשינ טסלָאװ וד ןעוו;

 ,קידנשוק יז ןפור
 "!טסינויצ ןייק ןעוועג טשינ טסלָאװ וד ןעוו !טסיניװַאש רעסיז ןיימ,

 לע ךיא רעבָאק --- .קידנשוק ןוא קידנזדלַאה ךימ ,ןפורעגסיוא יז טָאה --

 ,"םזידנוב םוצ ןרעקַאב ךיד
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 .טגָאזעג ךיא בָאה --- "!עקטסינויצ ַא רַאפ ןכַאמ ךָאנ ךיד לעװ ךיא ןוא;
 ןיא ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ עטסמערַאװ יד ןעוועג ןענעז עריא ןשוק יד

 ,ריא ןופ ןדייש וצ ךיז רימ רַאפ רעווש ןעוועג זיא סע .טנגוי ןיימ
 ייב ןעוועג ךיא ןיב ,גרובסטיּפ ןזָאלרַאפ ןיימ רַאפ טגװָא ןטצעל םעד

 ןכָאנ .ןעקנורטעג קיניײװ טשינ טרָאד בָאה ךיא .ןויצ ילעוּפ יד ןופ טעקנַאב ַא
 בָאה ךיא ןוא עקטסידנוב רעסיז ןיימ טימ טנגעזעג ךיז ךיא בָאה טעקנַאב
 ;ריא טימ קידנשוק ךיז ,טגָאזעג ריא

 ."ךיד ןָא ןייז טשינ ןעק ךיא ,ערעייט רתסא;

 ,שוק ןסייה ַא טימ טרעפטנעעג טָאה יז
 ,"!ןבָאה הנותח רימָאל; --- ,ןגירשעגסיוא ךיא בָאה --- ?!רתסא;
 ,טגערפעג יז טָאה --- ??ןעוו;

 ,ןגירשעג ךיא בָאה --- "!ןגרָאמ וליפַא;

 ךָאד ףרַאד ןעמ, ,טגָאזעג יז טָאה ,"ּפַאליּפַאכ ןּפַאכ טשינ ךָאד ןעק ןעמ;
 "!ןָעמַאמ רעד ןלייצרעד רעירפ שטָאכ

 ."ןעוו וד גָאז ָאט;

 ,קידנעמרַאמוא ךימ טגָאזעג יז טָאה ,*םורַא ןכָאװ ייווצ ןיא,
 ,ןגירשעג ךיא בָאה ,"רעירפ סָאד ךַאמ;

 -סױרַא םורַא ךָאװ ַא ןיא לעװ ךיא, .טגָאזעג יז טָאה ,"ךעלגעמ טשינ,
 ."ןדייררעביא סעלַא רימ ןלעװ ,דנַאלװילק ןייק ןעמוק

 ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"רעלענש סָאװ םוק;

 ךיא .טייצ גונעג ןבילבעג טשינ זיא סע .טדערעג טשינ רימ ןבָאה רעמ
 טצונעגסיוא טייצ לסיב סָאד ןבָאה רימ ןוא ןרָאפקעװַא דלַאב טפרַאדעג בָאה
 ,ךיז ןשוק רַאפ

 -נעמַאזוצ ןויצ ילעוּפ םעד ןופ רעטרעטסײגַאב ַא ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא
 .עקטסידנוב רעד ןופ ןשוק יד ןופ ןוא רָאפ

 -ַאטשעגפיוא ןיב ךיא ןעוו .טכַאניײב ןעמוקעגנָא ךיא ןיב דנַאלװילק ןיא
 רימ ןבָאה ןקַאב יד .טרעטכינעגסיוא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ,ירפ רעד ןיא ןענ
 ;טרעלקעג בָאה ךיא רעבָא .עקטסידנוב רעד ןופ ןשוק יד ןופ טנערבעג ךָאנ
 ביל ַא ,לדיימ רעייט ַא עקַאט זיא ,עקטסידנוב יד ,רתסא !?ןייז טעװ סָאװ
 הנותח ןוא ךיז טשוקעג ,ןפָארטעג ךיז ?הנותח ןעמ טָאה ױזַא רעבָא ,לדיימ
 םורַא ךיז טגָארט סָאװ לדיימ סָאד ,ןיליל טימ ןייז טעװ סָאװ ןוא !!טַאהעג
 יז !רימ ןופ זיא'ס זַא ,טגָאז ןוא רעגניפ ןפיוא לגניר-סגנובָאלרַאפ ַא טימ
 וצ הנותח ריא טימ ןכער ךיא ןעוו ,טרָאװ א רימ ןופ ןרעה וצ ךיוא טרַאוװ
 | ,ןבָאה

 זַא ,ןעלזייר ןופ ווירב ַא ןגָארקעג ךיא בָאה ירפרעדניא ןבלעז םעד ןיא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 שינעקנעב ַא ךיוא טליפרעד ךיא בָאה קידנענעייל סָאד .רימ ךָאנ טקנעב יז

 ,ריא ךָאנ

 ?רימ טימ ןייז טעװ עשז סָאװ זיא

 לזייר ןוא רתסא ,יליל

 -עג ןענעז ייז .עטבילעג קינײװ טשינ טַאהעג ןבעל ןיימ ןיא בָאה ךיא

 שטָאכ ,דנַאלװילק ןיא סעביל עניימ רעבָא .לענש ןדנּוװשרַאפ ,לענש ןעמוק

 לייוו ,ןסעגרַאפ לענש ױזַא טשינ ךיא בָאה ,טרעיודעג טשינ גנַאל ןבָאה יז

 טרעטנָאלּפעגנײרַא ייז ןיא ךיז בָאה ךיא .שרעדנַא לסיבַא ןעוועג ןענעז ייז

 .ןכירקסיורַא לענש טנעקעג טשינ ןוא

 יל יל

 רעמערַאװ רעכעלביל ַא טימ ,ןח ךס ַא טימ לדיימ רעדנַאלװילק ַא ,יליל

 -עג טלָאװ יז זַא ,טרעלקעג טפָא בָאה ךיא .עגולק ןייק טשינ רעבָא ,עמיטש

 ךיא בָאה ,גולק טשינ זיא יז סָאװ סָאד ,רימ רַאפ יורפ עלַאעדיא ןַא ןעוו

 יװ יורפ עשירַאנ ַא ןבָאה וצ רעסעב זיא סע .ןורסח ןייק רַאפ ןטלַאהעג טשינ

 ,ןטײקשירַאנ סנַאמ ןפיוא טשינ ךיז טייטשרַאפ יורפ עשירַאנ ַא .עגולק ַא

 סעּפע ריא טגָאז ןוא טעּפש םייהַא לָאמַא רע טמוק .טוג זיא טוט ןַאמ רעד סָאװ

 ןעוו טנעקרעד ,ןַאמ ןפיוא ןיבמ ַא זיא יורפ עגולק ַא .םיא יז טביילג ץורית ַא

 ,טכעלש זיא'ס ןוא ןגיל ַא טגָאז רע

 יז רעבָא ,גנוי ךָאנ זיא יז .רועיש ַא ןָא יליל יד רימ זיא יירטעג ןוא

 -ַאש ַא ןָא ייג ךיא סָאװרַאפ ךיז טרעזייב יז .עמַאמ ַא יו טפָא רימ וצ טדער

 ךיא ידכ לטנַאמ םעד טלּפענקרַאפ ןייג לָאז ךיא זַא ,גנוטכַא טיג יז ,לקיל

 ןסיװ וצ גָאט ַא לָאמ ייווצ רימ טרינָאפעלעט יז ,ןליקרַאפ טשינ ךיז לָאז

 ,טנוזעג ןיימ טיה יז .ןגערפיוא טשינ ךיז לָאז ךיא ךימ טעב יז ,וט ךיא סָאװ

 .טוג רעייז ןעוועג רימ טלָאװ ,טַאהעג הנותח ריא טימ טלָאװ ךיא ןעוו

 רַאפרעד טלָאצעג ,גניר-טנעמיד ַא טפיוקעג ךיז ,טשירַאנַאב רעבָא ךיז יז טָאה

 ריא סע בָאה ךיא זַא ,ןדיירנייא רימ טלָאװעג ןוא ,רעלדעּפ ַא וצ ךָאװ עדעי

 ,לגניר-סגנובָאלרַאפ ַא סלַא טפיוקעג
 ןיא ןפױלטנַא טלָאװעג ךיא בָאה לגניר סָאד ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו

 ,טנייפ בָאה ךיא ,ךעלגניר-טנעמיד טנייפ בָאה ךיא .ןיירַא טלעוו רעטייוו רעד

 ,ליוו יז ןוא .ןסיוועג ןיימ ןגעק זיא סָאװ ןכַאז ןָאט וצ ךימ טגניווצ ןעמ זַא

 יז ןעוו זַא ,ןייז ןעק סע .הּפוח ַא ןלעטש ריא טימ ןגרָאמ שטָאכ לָאז ךיא זַא

 -ָאלרַאפ ?ןיימ, ןגָארטעג טשינ ןוא טלייאעג טשינ קרַאטש ױזַא ךיז טלָאװ

 .טַאהעג הנותח ןעוועג ריא טימ גנַאל ןיוש ךיא טלָאװ ,לגניר-סגנוב
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 ר ת פ א

 םעד ייב טבילרַאפ ךיז בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,עקטסידנוב יד ,רתסא

 רָאּפ ַא טָאה יז .לדיימ רעייט ַא זיא ,גרובסטיּפ ןיא רָאפנעמַאזוצ ןויצ ילעוּפ
 טקעדרַאפ יז .ןגירק וצ ריא טימ ךיז וליפַא טוג זיא'ס .ןגיוא עקידנענערב
 ,ןשוק עמערַאװ טימ דייר עשירעגירק עריא

 טייהנזעוונָא ריא ןיא ןעק ןעמ .עקטסידנוב עטנערברַאפ ַא זיא יז ,תמא

 א ךָאד טָאה יז רעבָא ,לארשי ץרא ןגעוו טרָאװ טוג ןייא ןייק ןגָאז טשינ

 ,טייז ןיימ ףיוא ןרעקַאב יז ךיא ןעק טייצ רעד טימ .גנוניימ ריא ףיוא טכעו

 -רעביא ןַא טָאה סָאװ ןשטנעמ ַא טימ ןָאט וצ ןבָאה וצ רעסעב ךָאד זיא'ס

 טשיג ךיז טריסערעטניא סָאװ ,יליל לשמל יװ רעדייא ,לַאעדיא ןַא ,גנוגייצ

 טרַא ,ּפָאק ןטימ ןרעקרעביא טלעוװ יד ךיז ןעק ריא רַאפ .עיידיא ןייק טימ
 ,ןבָאה וצ הנותח --- ךַאז ןייא טימ זיולב ךיז טריסערעטניא יז .טשינ ריא סע

 ןיא ןעז טשינ ןעק ןעמ סָאװ תונורסח עסיורג רתסא טָאה רשפא רעבָא

 -סטיּפ ןיא ןיב ךיא .ךיז ןשוק טימ ןעמונרַאפ זיא ןעמ ןעוו טייצ רעצרוק ַא

 טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ךיא ןיב טייצ רעד ןיא .טייצ געט ייווצ ןעוועג גרוב

 עיירפ לסיב םעד ןיא ןוא ,ןצנעדנָאּפסערָאק ןביירש טימ ,רָאפנעמַאזוצ םעד

 עריא ןעז טנעקעג ךיא בָאה ןעוו ָאט .ןרתסא טימ טשוקעג ךיז ךיא בָאה טייצ

 ךיז בָאה ךיא ןעוו גַאלשרָאפ-סטַארײה ַא טכַאמעג ריא בָאה ךיא ?תונורסח

 -נָא גַאלשרָאפ םעד טָאה יז ,רוכיש לסיבַא ןעוועג ןיב ןוא ריא טימ טשוקעג

 הנותח ןגעוו רימ טימ ןדייר וצ דנַאלוװילק ןייק ןצרוק ןיא טמוק ןוא ןעמונעג

 טגָאזעג טָאה יז יו רעבָא ,רימ טימ ךיילג ןרָאפ וצ ןטעבעג יז בָאה ךיא .ןבָאה

 -ַאזוצ ןעמוק לָאמַא ךָאנ ןעק יז .ןעמַאמ ריא ןלייצרעד םעד ןגעוו יז ףרַאד

 .ןעמַאמ ריא טימ ןעמ

 לז יי ר

 ,טושּפ םעד טימ טניימ יז .רימ ךָאנ טקנעב יז זַא ,רימ טביירש לזייר

 טָאה יז .ןגירק וצ ךיז ,ןהנעטוצסיוא ךיז ןעמעװ טימ טשינ טרָאד טָאה יז זַא

 ףרַאד ךיז ןגירק וצ ףיוא רעבָא .ןבירשעג .רימ טָאה יז יװ ,ןטבילעג ַא וליּפַא

 הנותח ןטלָאװ עדייב רימ ןעוו זַא ,טגָאזעג לָאמניײא רימ טָאה יז .ךימ יז

 ןענעז רימ .ןשטנעמ עטסכעלקילגמוא יד ןופ ןעוועג רימ ןטלָאװ ,טַאהעג

 "נולדנַאה עניימ ןגָארטרַאפ טשינ ןעק יז ..ןןרעטקַארַאכ ענעדיײשרַאפ עדייב

 ,טגָאזעג יז טָאה ,רעבָא .רסומ רימ טגָאז יז ןעוו ןדייל טשינ ןעק ךיא .ןעג

 ףיז רעדיוו ןוא ןטעברעביא ,ןגירק ךיז ןלעװ רימ ,טניירפ ןייז דימת ןלעוו רימ

 ,טוג ךיז ןעיײטשרַאפ רימ .ןגירק

 סָאד ןדיירסיוא ריא רַאפ ךיז ליוו ךיא .ןעלזייר וצ ךימ טיצ טציא זיא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טגָארט לדיימ ןייא זַא ,ןלייצרעד ןעמ ןעק ,ןעלזייר ץוחַא ,ךָאנ ןעמעוו .ץרַאה

 ןופ ןעמוק ףרַאד עטייווצ ַא ןוא רעגניפ ןפיוא לגניר-סגנובָאלרַאפ ַא סניימ

 ערעדנַא ןַא .טכַאלעג קיצרַאה טלָאװ יז ?רימ טימ ןבָאה וצ הנותח גרובסטיּפ

 .םענעגוׂשמ ַא רַאפ ןטלַאהעג ךימ קידנרעהסיוא סָאד טלָאװ

 טָאה סָאװ ,רָאטקַאדער ַא ןיב ךיא זַא ןלייצרעד ןעמ ןעק ךָאנ ןעמעוו

 ןרעה וצ ביל ױזַא בָאה ךיא ןוא !טכַאלעג לזייר טלָאװ ,ייא ?העד ןייק טשינ

 .טכַאל יז יוװ

 "ווילק ןופ קעװַא טרָאפ ןעמ ןוא ןַאב ןפיוא ףיוא ךיז ןעמ טצעז ױזַא יו

 ?תוישעמ עלַא יד טָא ןעלזייר טלייצרעד ןעמ ןוא קרָאיוינ ןייק דנַאל

 ןוא קידלושמוא ,טוג ױזַא זיא יז ,ןיליל ןזָאלרעביא ןעמ ןעק ױזַא יו

 ?ןגיוא עביל עיולב עכלעזַא טָאה .וװָיַאנ

 יד ,ןרתסא ןזָאלרעביא לָאז ןעמ זַא ,רעדרעמ ַא ןייז ךָאד ףרַאד ןעמ

 לָאז ךיא ןטעבעג טשינ ךימ טָאה יז .רימ וצ ןעמוק ףרַאד סָאװ ,עקטסידנוב

 ןוא ריא ןיא טעּפעשטעגנָא ךיז בָאה ךיא ,גַאלשרָאפ-סטַאריײה ַא ןכַאמ ריא

 טדערעג טָאה שוק רעדעי ןוא טשוקעג זיולב ךימ טָאה יז .ןזָאלעגּפָא טשינ יז

 .רעטרעוו עטסמערַאװ יד יװ רעמ

 טָא ףגָאז לָאז יז ןוא ןזָאלרעביא יז ןוא ןרָאפקעװַא ךיא ןעק יװ זיא

 ףרַאד ןעמ ,ןָאטעג טשינ סע טלָאװ טסידנוב ַא .טסינויצ ַא טלדנַאה ױזַא

 .ןָאט וצ סָאד ףרוווסיוא ןַא ןייז

 ןעמ ?עלעטש עטוג ַא בָאה ךיא ּוװ ,גנוטייצ ַא רעביא ןעמ טזָאל יו ןוא

 רעקַאר עשוהי סָאבעלַאב רעד .,*רָאטקַאדער, ךימ טפור ןעמ .טוג רימ טלָאצ

 ןעלדנַאהַאב טשינ רעסעב ןטלעטשעגנָא ןַא ןעק ןעמ .רימ וצ טוג רעייז זיא

 ץורית ַא רַאפ סָאװ ?ןזָאלרעביא םיא ךיא ןעק ױזַא יו ,ךימ טלדנַאהַאב רע יו

 בילוצ ףױלטנַא ךיא זַא ,ןגָאז טשינ םיא ךָאד ןעק ךיא ?ןגָאז םיא ךיא ןעק

 יו טנייה ןוא ?ביל ךימ ןבָאה ייז ןוא ביל בָאה ךיא עכלעוו ,ךעלדיימ ייווצ

 ןעײרדמורַא ךיז ןַאד ךָאד ןעק ךיא ?עלעטׂש עטוג ַא רעביא ןעמ טזָאל ױזַא

 .לָאמַא יו ,ןלָאצ וצ טלעג-הריד ןייק ףיוא ןבָאה טשינ ןוא קידייל קרָאידיג ןיא
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 ןימינב רעדורב ןיימ

 -ןָא רימ זיא טלפייווצרַאפ ךעלקערש ןעוועג ןיב ךיא ןעוו געט ענעי ןיא
 ןייק געו ןפיוא זיא ןימינב רעדורב ןיימ זַא ,קרָאיוינ ןופ ווירב ַא ןעמוקעג

 ,געט רַאּפ עדנעמוק יד ןיא ןעמוקנָא ףרַאד רע .קרָאידוינ

 טשינ לָאז סע סָאװ זַא ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה ווירב םעד קידנענעיילרעביא

 רימ סָאװ .רעדורב ןיימ טימ ךיז ןפערט וצ קרָאיײוינ ןייק רָאפ ךיא ,ןעשעג
 סורג ַא ןעמענּפָא ,רעדורב ןיימ ןעז רָאפ ךיא !גנוטייצ רימ סָאװ !ךעלדיימ
 .ןרעטלע עניימ ןופ

 -שג םיא ןוא רעקַאר עשוהי סָאבעלַאב ןיימ וצ ןפָאלעגנײרַא ןיב ךיא
 קרָאירינ ןייק ןָא טציא טמוק םייה רעטלַא רעד ןופ רעדורב ןיימ זַא ,טגָאז

 .ןעז םיא ןרָאפ ליוו ךיא ןוא

 -ןרב ַא טייקיניילק ַא; ,טגָאזעג רעקַאר עׂשוהי טָאה --- ?!ןיוש טרָאפ;
 טעז ןוא טייהרעטנוזעג טרָאפ זיא .עיצַאקַאװ ןכָאװ ייווצ ךייא ביג ךיא .רעד
 ."רעדורב רעייא טימ ךיז

 ןעמערַאװ ןייז רַאפ רעקַאר עשוהי וצ רַאבקנַאד רעייז ןעועג ןיב ךיא
 -עג ךימ טָאה סָאװ ןַאב רעד ףיוא ןסעזעג ךיא ןיב גָאט ןטייווצ םעד .רעפטנע
 ןגעו טכַארטעג טשינ רעמ בָאה ךיא .קרָאי-יג ןייק דנַאלוװילק ןופ טריפ

 ,רעדורב ןיימ ןגעוו ,ךַאז ןייא ןגעוו טכַארטעג זיולב בָאה ךיא .רעטבילעג ןיימ

 ןוא רעטקַארַאכ ןיא ןדישרַאפ רָאג ןעוועג ןענעז רעדורב ןיימ ןוא ךיא
 ןטלַאהעג טשינ טָאה רע .קירענייבטיירב ,ךיוה ןעוועג זיא רע .ןעזסיוא ןיא
 רע .טעברַא ענעפרָאװעגסױרַא זיא סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .ןענעייל ןופ
 ףיוא ,ןליּפש לָאב ,ןצנַאט ,ןעמיווש ,דרעפ ַא ףיוא ןטייר וצ טַאהעג ביל טָאה
 ,דמלמ ַא ףיוא יװ טקוקעג דימת רע טָאה רימ

 טָאה עטַאט ןיימ סָאװ רימ ףיוא קיטכיזרעפייא לסיבַא ןעוועג זיא רע
 רע .ןצונ רעמ טַאהעג רע טָאה םיא ןופ שטָאכ ,םיא ןופ ןגיוצעגרָאפ רעמ ךימ
 רע .הירב רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .ןדירַאי יד ףיוא ןרָאפ ןפלָאהעג םיא טָאה
 לקיטש סעדעי ןוא .דירַאי ַא ףיוא ןרָאפ וצ הרוחס ןקַאּפנייא טנעקעג טָאה
 ךיוא טָאה רע .גנונעדרָא רעטסעב ןיא ןוא טסערּפעגסױא ןגעלעג זיא הרוחס
 -ןָאק ַא ןשטַאּפנָא טוג טנעקעג ךיוא טָאה רע .הנוק ַא טימ ןדייר טוג טנעקעג

 ןעוו .קינלזמילש רעסיורג ַא ןעוועג ןיב ךיא .טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו טנערוק

 -סױרַא הרוחס יד זיא ןטַאט ןיימ ןפלעהסיורַא סעּפע טימ טלָאװעג בָאה ךיא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןיימ .ןגיצעגרָאפ ךימ עטַאט ןיימ טָאה ךָאד ןוא .טנעה עניימ ןופ ןלַאפעג

 ,רימ ףיוא קיטכיזרעפייא לסיבַא ןייז וצ ךַאזרוא ןַא טַאהעג טָאה רעדורב

 ךיא בָאה ,רעירפ ןטַאט ןיימ ןופ ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ ווירב ַא טול

 ךימ ידכ ,עקירעמַא ןייק ןימינב רעדורב ןיימ טקיש עטַאט ןיימ זַא ,טסוװעג

 -עג טָאה עטַאט ןיימ .קיטיינ ןייז טעו סע ןעוו ןפלעה וצ רימ .,ןצישַאב וצ

 זיא רע .ךיא יװ עקירעמַא רַאפ סיוא רעסעב ךיז גיוט ןימינב ןייז זַא ,טסּוװ

 .ןטעברַאפױרַא לענש ךיז ָאד טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג

 רֶע יו ןימינב רעדורב ןיימ ןגעװ טכַארטעג ךיא בָאה געװ ןצנַאג ַא

 -יליוּפ רעד ןיא ןייג טלָאװעג טשינ טָאה ,רדח ןיא ןייג טלָאװעג טשינ טָאה

 קנעד טציא רעבָא .סעכ ןיא ןעוװעג טלָאמעד םיא ףיוא ןיב ךיא .לוש רעש

 ָאד םיא טעוװ ,ןענרעל טלָאװעג טשינ טלָאמעד טָאה רע סָאװ סָאד זַא ,ךיא

 טעװ רע ןוא חוכ ןשיזיפ טלמַאזעגנָא גנודליב טָאטשנָא טָאה רע .ןעמוק ץונוצ

 ,טיײרלָא ןייז ,עקירעמַא ןיא ,טגָאז ןעמ יו

 ןיא קידנרָאפ ךיא בָאה ןעלזייר ןגעװ וליפַא ןוא ןרתסא ,ןיליל ןגעוו

 -ורב ןיימ ןגיוא עניימ רַאפ ןעזעג זיולב בָאה ךיא ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא ןַאב

 רַאפ .טנגעזעג םיא טימ ךיז ןבָאה ייז יו עמַאמ-עטַאט ןיימ ,טמוק סָאװ רעד

 ןופ רעקיטש סיוא טסייר ןעמ, :טגָאז יז יװ עמַאמ ןיימ ןענַאטשעג זיא רימ

 ,"!ץרַאה ןיימ

 רעלדַא .י ייב רעדיוו ןיֹווװ ךיא

 "רַאפ ךיא ןיב קרָאי-ינ ןייק דנַאלוװילק ןופ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו

 "רָאװק סלַא טשינ ןעמוקעג ןיהַא ןיב ךיא .רעלדַא .י עגעלָאק ןיימ וצ ןרָאפ

 -טג טשינ רעמ טנַאריטרַאװק סלַא ךימ טָאה רע .טסַאג סלַא רָאנ ,טנַאריט

 ."סטרעוורָאפ, ןיא עלעטש ערעכיז ַא ןוא עטוג ַא טַאהעג טָאה רע .טפרַאד

 .ןעמונעגפיוא םערַאװ רעייז ךימ ןבָאה רעלדַא .סרמ ןוא רע

 טנַאריטרַאװק ַא סלַא טכַארטַאב טשינ לָאמנייק ךימ טָאה רעלדַא .סרמ

 ,דניק ןגייא ןַא יו טלדנַאהַאב ךימ טָאה יז .טניֹוװעג ריא ייב בָאה ךיא ןעוו

 ןטלַאה טשינ רעמיצ ןיימ געלפ ךיא .ןטײקכַאװׂש עניימ עלַא טנעקעג טָאה יז

 ןעגנוטייצ עניימ ,רעכיב עניימ ,ץכעוטנָא ןיימ ,ןכַאז עניימ .גנונעדרָא ןיא

 טָאה יז ,דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןענעז ןכַאז לייט ַא .ןפרָאװעגנָא ןגעלעג ןענעז

 םעד ןגעוו לָאמנײק רימ טָאה יז ןוא ןעמַארפיוא טפרַאדעג סָאד גָאט ןדעי

 ַא זיא רע, .עיטַאּפמיס טימ ןדייר םעד ןגעוו טגעלפ יז .,ןפרָאוװעגרָאפ טשינ

 סָאװ ,תולעמ ערעדנַא טָאה רע רעבָא. ,ןגָאז יז טגעלפ ,"קינלזמילש רעסיורג

 ."תונורסח יד רעביא ןגעוו

 ןטייהלצנייא עלַא ןסיוו טלָאװעג יז טָאה ,ןעמוקעג טציא ןיב ךיא ןעוו
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 ד ל צפ סעטָאג אנהח

 ,טגָאזעג יז טָאה ,ליוװ יז ,הלכ ַא ןיוש ךיא בָאה יצ רקיע רעד ןוא רימ ןגעוו
 ריא בָאה ךיא .עטתנתוחמ-טּפױה ַא סלַא הנותח רעד ףיוא רימ ייב ןצנַאט
 ךיא בָאה ,דנַאלװילק ןיא עניימ תולכ ייווצ יד ןגעוו ןלייצרעד טנעקעג טשינ
 .עגיימ ןענעז סע יװ ןסיוו טלָאװעג טָאה יז .רעפטנע ןַא ןופ טײרדעגסױרַא ךיז
 ןייק ןגָארקעג טשינ ךיוא רימ ןופ םעד ןגעוו טָאה יז .ןעלזייר טימ ןעגנוָיצַאב
 ,טסּוװעג טשינ ןיײלַא בָאה ךיא לייוו ,רעפטנע ןרָאלק

 ,ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה רע יװ ,רענוװָאק .ב רעדָא ,רעלדַא .י ךיוא

 טייהנדירפוצ סיורג טקירדעגסיוא טָאה רע .רימ טימ טיירפעג רעייז ךיז טָאה

 רעדָא ,בורק ַא םעניימ וצ טָאטשנָא ןעניֹוװ םיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ

 ןצעמע ןבָאה ליוו רע ,טגָאזעג רע טָאה ,ןבָאה ךימ ףרַאד רע .לעטָאה ַא ןיא

 ,רָאטקַאדער םוצ קעוװַא ייז טיג רע רעדייא ןעיירעפיטש ענייז ןענעיילוצרָאפ

 -טשינ יד .גיוט טביירש רע סָאװ זַא ,רעכיז טשינ לָאמנייק זיא טסירָאמוה ַא

 ַא זיא טסירָאמוה ַא ייב .ןביירש וצ עמעט ַא ןבָאה זיולב ןפרַאד ןטסירָאמוה

 סנטסקינייוו ןפורסיורַא ףרַאד סע .קיציװ ןייז ףרַאד סע .רקיע רעד טשינ עמעט

 ןבָאה ףרַאד ןעמ ?רעכיז םעד טימ ןייז ןעמ ןעק יו .רענעייל יד ייב לכיימש ַא

 ףיוא ןכַאז ענייז טווורּפעגסױא טָאה רעלדַא ,ןווּורּפוצסיױא ןעמעוו ףיוא ןצעמע

 ,טגָאזעגסױרַא טָאה רעלדַא סָאװ סעלַא ןֹופ ןכַאל טגעלפ יז רעבָא .בייוו ןייז

 טָאה ריא ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ רעבָא .גנוקיטומרעד עסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד

 טנווָא ןייא ןיא רימ רע טָאה םיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .טנעקעג טשינ רע

 -עט עכעלטע טלייצרעד רימ ןוא לָאמניײא טימ ןכַאז עכעלטע טנעיילעגרָאפ

 זיולב ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,ןסייהעג טָאה סע .ןביירׂש טעוװ רע סָאװ סעמ

 -רעד טָאה רע .ןּפַאכנײרַא טלָאװעג רע טָאה ,(עיצַאקַאוװו) ןכָאװ ייווצ ףיוא

 בָאה ךיא סָאװ סעידעמָאק ייווצ ןופ סעמעט יד ןרעהסיוא טימ טלָאצַאב רַאּפ

 ,ןבירשעגנָא טשינ לָאמנייק ןוא ןביירש וצ טנַאלּפעג

 .בֵא טציא זיא רע זַא ,טלייצרעד ךיוא רימ טָאה רעלדַא עגעלָאק ןיימ

 בָאה ןגעווטסעדנופ .םיא וצ ןייא ךיז טרעה ןַאהַאק זַא ,רַאטערקעס סנַאהַאק

 -רָאפ,, ןיא ןעמוקוצנײרַא ןטכיזסיוא ןייק טשינ טציא ,גנוניימ ןייז טיול ,ךיא

 -נגעלעג רעכעלגעמ רעטשרע רעד ייב זַא ,טגָאזעגוצ רימ טָאה רע ."סטרעוו

 .ןסיוו ןזָאל רימ רע טעװ טייה

 ָאד ןיוש זיא ןימינב רעדורב ןיימ

 ןיימ וצ טרינָאפעלעט קרָאי-וינ ןייק ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ ךיילג בָאה ךיא
 טָאה ןעמ ןוא ןעמוק טפרַאדעג טָאה ןימינב רעדורב ןיימ וו ,לארׂשי רעטעפ
 ןוא ףיש רעד ןופ דימ זיא רע רָאנ ,ָאד ןיוש זיא רע זַא ,ןסיוו טזָאלעג רימ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןטייוצ םעד רַאפ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןיהַא ןיב ךיא .ןפָאלש ירפ טייג רע

 .רעדורב ןיימ טימ ןפערט וצ ךיז ,לָאמטכַאנ ףיוא גָאש

 עז וצ לארשי רעטעפ ןיימ וצ ןעמוקעג גָאט ןטייווצ םעד ןיב ךיא ןעוו

 יװ ,םיבורק עניימ ןופ ךס ַא ןפָארטעג טרָאד ךיא בָאה ,רעדורב ןיימ טימ ךיז

 ןבָאה עלַא ןוא ,םיבורק ערעדנַא ןוא סיוויעד רעטעפ ןיימ ,לדנייש עמומ ןיימ

 טשינרָאג ןעעז ייז; :טגָאזעג ןוא רעדורב ןיימ ףיוא ןוא רימ ףיוא טקוקעג

 ."רעדירב יו סיוא

 ,טרעלקרעד טָאה רע .לטעטש ןופ סורג ַא ןבעגעגּפָא טָאה רעדורב ןיימ

 -רַאפ קע ןַא ץַאק ןייק טשינ ןענעק ,םינלטב ןוא םידמלמ ןענעז טרָאד עלַא זַא

 ,טגָאזעג רע טָאה ,"לטעטש ןיא ןָאט וצ סָאװ ָאטשינ עקַאט זיא סע, .ןדניב

 .ןָאטעג טשינרָאג ךיוא ייז ןטלָאװ ,ןָאט וצ סָאװ ןעוועג טלָאװ סע ןעוו רעבָא;

 ,םזילַאיצָאס ,םזינויצ ןגעוו קיטילָאּפ ןדייר ,טסָאּפ רעד וצ ןעייג םירוחב יד

 "?הסנרּפ ןבָאה ןופרעד ןעמ ןעקי

 זיולב ןיהַא ןעייג, ,טלייצרעד רע טָאה ,"רערעליץנַאט ַא וליפַא ןַארַאפ ,

 םירוחב ייווצ ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .םיא וצ טשינ ןעייג םירוחב .ךעלדיימ

 טּפַאכעג רַאפרעד טָאה רוחב רעטייווצ רעד ןוא ןעגנַאגעג ןיהַא ןענעז סָאװ

 ,ןטַאט ןייז ןופ שטעּפ

 רע; ,טלייצרעד רע סָאװ ןלעפעג קרַאטש זיא ןעיצנַארב עמומ ןיימ

 טײרלָא ןייז ןיוש טעװ רע; ,טגָאזעג יז טָאה ,"רענירג ןייק יו טשינ טדער

 י*עקירעמַא ןיא

 דייר ענייז יצ ןסיוו טנעקעג טשינ בָאה ךיא .ןגיוושעג ןבָאה ערעדנַא יד

 זיא ,טקרעמַאב רעבָא ךיא בָאה ,סיווייד רעטעפ ןיימ .טשינ יצ ,ייז ןלעפעג

 "עג קוק ַא רימ ףיוא טָאה רע .ןעגנורעדליש ענייז ןופ ןדירפוצ ןעוועג טשינ

 -יעד רעטעפ ןיימ *!?רעדורב ַאזַא ריד וצ טמוק יו, :ןגָאז לָאז רע יוװ ,ןבעג

 טָאה רע .ןעגנוטייצ ןוא רעכיב טנעיילעג ןוא טסילַאעדיא ןַא ןעוועג זיא סיוװ

 ,ןבעל ןפיוא קילב רעדנַא ןַא טַאהעג

 ןוא עמַאמ-עטַאט ןגעװ ןדייר ןביוהעגנָא ךָאנרעד טָאה רעדורב ןיימ

 עטַאט ןיימ רעווש יװ טלייצרעד טָאה רע .רערעדנַא ןַא רָאג ןעוועג זיא רע

 "ורב רעזדנוא, .ןפלעה םיא טגעלפ רע .טיורב לקיטש ַא ןענידרַאפ וצ טעברַא

 טייג ,ךעלכיב טנעייל ,טשינרָאג וצ ךיוא גוט ,, ,טגָאזעג רע טָאה ,"םייח רעד

 עטַאט רעד .קיטילָאּפ ןגעו ןסעומש ןוא ןעגנוטייצ ןעמענּפָא טסָאּפ רעד וצ

 ,"ןפלעה םיא לָאז'ס רעוו טשינ טציא טָאה

 -סױרַא טָאה סָאד ןוא ןטַאט ןגעוו ליפעג סיורג טימ טדערעג טָאה רע

 ,םיא ֹוצ עביל סיורג רימ ייב ןפורעג

 טָאה יז ןעמַאמ רעד ןגעוו טדערעג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טָאה רע
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 קעװַא זיא ןוז ןייא , .עקירעמַא ןייק ןרָאפ לָאז רע טלָאװעג טשינ ןפוא םושב
 ."ןןבעל ןיימ ןופ ריא טליװ סָאװ .ןעז טשינ לָאמנייק ןיוש םיא לעװ ךיא ןוא

 לָאז רע טלָאװעג רעבָא טָאה ,טדערעג רעטייוו רע טָאה ,עטַאט רעד
 -עמַא ןייק ןרָאפ רע לָאז, ,טגָאזעג רע טָאה ,"טשינ רע ליוװ ןענרעל. .ןרָאפ
 ןעמענרעבירַא ןיהַא עלַא זדנוא טעװ רע .ןאנח ןפלעה טרָאד טעװ רע .עקיר
 ."ןעמַאזוצ ןייז טרָאד עלַא ןלעװ רימ ןוא

 קידנגָאז ,טנַאה עטכער ןייז טקערטשעגסיוא טָאה ןימינב רעדורב ןיימ
 ךיא .ןעק ןוא ךיא ליוו ןטעברַא רעבָא ,טשינ ןעק ןוא טשינ ךיא ליוו ןענרעל,
 ."עקירעמַא ןייק רעהַא עילימַאפ עצנַאג ןיימ ןוא ןרעטלע יד ןעמענרעבירַא לעוו

 .ןסקַאוװעגסױוא קרַאטש רימ ייב רע זיא םעד ןגעוו טדערעג טָאה רע ןעוו
 ןענרעל טלָאװעג טשינ טָאה רע סָאװ םעד רַאפ ןעועג לחומ םיא בָאה ךיא
 ןיא ןפלָאהעג ךס ַא ןטַאט ןיימ טָאה רע .ןענרעל ןופ טשינ טלַאה רע סָאװ ןוא
 סָאד יװ רעקיטכיוו זיא סָאד .ןפלעה ךיוא ןענַאד ןופ םיא טעװ ןוא םייה רעד
 ןרָאװעג טנעמָאמ םעד ןיא רימ ייב זיא רע .סעקסערָאמוה ביירש ךיא סָאװ
 | .רעדורב רעטסביל ןיימ

 רעקיצנייא רעזדנוא ןגעוו סורג ַא ןבעגעגּפָא ךיוא ףוס םוצ טָאה רע
 | .עניצ רעטסעווש

 -בעה טדער יז .ןירענעק ַא זיא יז, ,טגָאזעג רע טָאה ,"ךס ַא טנרעל יז;
 ."שיערבעה טביירש ןוא שיער

 "עג רע טָאה ,"לדיימ א, ,ריא ןגעוו עביל סיורג טימ טדערעג טָאה רע
 ."ןענרעל ךיז יז געמ ,הסנרּפ ןייק ןבעג טשינ ףרַאד, ,טגָאז

 טָאה רע לייוו ,טנרעל יז סָאװ לחומ רע זיא ריא זַא ,ןעזעג בָאה ךיא
 ,ןלעפעג קרַאטש םיא ןופ רימ זיא סָאד .ביל קרַאטש יז

 תוצע סלזייר

 ןעמוקעג ןיב ךיא .ןעלזייר ןעז ןעמוקעג ךיא ןיב רעטעּפש גָאט ַא טימ

 סָאװ ןכַאז ןגעוו ריא ןלייצרעד ,ריא רַאפ ןדיירוצסיוא ךיז ץרַאה לופ ַא טימ
 . ןלייצרעד טשינ ךיא ןעק ןרעדנַא ןייק

 סָאװ היחמ ךיז ןיב ךיא, .רימ טימ טיירפרעד קרַאטש ךיז טָאה לזייר
 טשינ ךיא ןעק ןרעדנַא ןַא רַאפ .ןדייר ריד רַאפ ןומ ךיא .ןעמוקעג טסיב וד
 ."ןגָאז ליוו ךיא סָאװ סָאד ןגָאז

 .עטשרע יד טדערעג טָאה יז ןוא

 הנותח ןצרוק ןיא ןלעװ ךיא זַא ןרַא טשינ ךיד לָאז ןוא ,ןסיוו טסלָאז וד;
 ,"ןבָאה

 קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ ןעז טלָאװעג טָאה יז .עלייוו ַא ןגיוושעג טָאה יז
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 סייוו טנעמָאמ םענעי ןיא ןעזעגסיוא טָאה םינּפ ןיימ יו .רימ ףיוא טכַאמ סע

 ,רעקרַאטש לסיבַא טּפַאלק ץרַאה ןיימ זַא ,טליפעג בָאה ךיא רעבָא ,טשינ ךיא

 :טדערעג רעטייוו טָאה יז

 ליוו ךיא לייוו הנותח םיא טימ בָאה ךיא זַא ,ןסיוו טסלָאז וד ליוו ךיא,

 ןיימ .סיורג"וצ טשינ זיא םיא וצ עביל ןיימ ,דיומ עטלַא ןייק ןביילב טשינ

 וצ זיא עביל עטייווצ ןיימ .ביירש ךיא סָאװ רעדיל יד וצ זיא עביל עטשרע

 וצ הנותח ףיוא רָאּפ ןייק טשינ ןענעז רימ זַא ,ךָאד טסייוו וד רעבָא ,ריד

 ריד טימ ןבָאה הנותח לָאז ךיא ןעוו ןוא טניירפ סלַא ךיד ףרַאד ךיא .ןבָאה

 ,רעלָאמ םעד ,םיא וצ זיא עביל עטירד ןיימ .טניירפ ַא ןרילרַאפ ךיא לע

 גָאז ךיא סָאװ .טוג םיא ייב זיא וט ךיא סָאװ .רעגייווש ַא ,רעטוג ַא זיא רע

 ףרַאד ךיא יוװ יורפ ַא .רע טגלָאפ םיא סייה ךיא סָאװ .המכח ַא םיא ייב זיא

 | ."ןַאמ ַאזַא ןבָאה
 עניימ ןגעװ טלייצרעד ריא ךיא בָאה ,טקידנעעג טָאה יז יװ םעדכָאנ

 וצ ןעמוק ףרַאד סָאװ ,גרובסטיּפ ןופ עקטסידנוב ַא ענייא :עטבילעג ייווצ

 סָאװ ,רעדנַאלװילק ַא עטייווצ ַא ןוא ,ןבָאה ֹוצ הנותח דנַאלוװילק ןייק רימ

 ,לגניר-סגנובָאלרַאפ ַא רימ ןופ ןיוש טָאה

 טשינ טָאה יז רעֹבָא .רימ ןופ ןכַאל טצװ יז זַא ,טכירעג ךיז בָאה ךיא

 סעדעי .רעטקַארַאכ ןייד זיא סָאד טָא; :טסנרע ץנַאג טגָאזעג טָאה יז .טכַאלעג

 טסנעק וד ןוא לענׂש ךיז טסבילרַאפ וד ,ןבָאה הנותח ריד טימ ןעק לדיימ

 ריד טימ טלָאװעג טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,ןעז ןופרעד טסנעק וד .ןגָאזּפָא טשיג

 בָאה ךיא רעבָא .לָאמ ךס א ןריפסיוא טנעקעג סע ךיא בָאה ,ןבָאה הנותח

 ."רימ רַאפ טוג טשינ טסיב וד זַא ,ןעזעגנייא

 .טגערפעג ךיא בָאה -- ??טציא ןעמ טוט עשז-סָאװ זיא;

 וטסעװ טרָאדע ,טגָאזעג יז טָאה ,"דנַאלװילק ןייק קירוצ טשינ רָאפ,

 ביירש .ָאד ביילב ,ןעײרדסױרַא ןענעק טשינ ךיז טסעוװ וד .ןבָאה הנותח ןזומ

 טעו ןוא סערדַא ןייד ןעניפעגסיוא טעוװ ענייא ביוא .ךעלדיימ יד וצ טשינ

 טסליוו וד זַא ,ןרעלקרעד ןוא ווירב ןכעלפעה ַא ןרעפטנע וטסעוװ ,ןביירש ריד

 ",רעטכָאט עשידִיי ַא ןכַאמ ךעלקילגמוא טשינ

 ןייק ןרָאפעגקירוצ טשינ רעמ ןיב ןוא הצע סלזייר טגלָאפעג בָאה ךיא

 ,דנַאלװילק
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 עיפלעדַאליפ ןיא

 -ישרעד זיא סָאװ ,"טלעוו עשידִיי יד, ןיא עלעטש ַא ןגָארקעג בָאה ךיא

 רימ טָאה ןעמ .קיניײיװ טלָאצעג טרָאד רימ טָאה ןעמ .עיפלעדַאליפ ןיא ןענ

 עקיטכיוו-טשינ יד ןופ רענייא ןעוועג טרָאד ןיב ךיא .סעיינ ןביירש וצ ןבעגעג

 -ןינ ןופ טנעָאנ זיא'ס לייוו עלעטש יד ןעמונעגנָא בָאה ךיא רעבָא ,רעביירש

 סמולש; ןיא ןייג ןוא קרָאיוינ ןייק ןּפַאכנײרַא לָאמעלַא ךיז ןעק ןעמ ,קרָאי

 .ןעלזייר טימ ןפערט ךיז ןוא סעקטָאילּפ ןרעה ןוא *עפַאק

 רעד ןיא עלעטש יד ןעמענוצנָא ןטָארעג רימ טָאה רעלדַא .י טניירפ ןיימ

 סלַא גנורַאפרעד רעמ ןגירק לָאז ךיא ידכ ,גנוטייצ רעׂשידִיי רעיפלעדַאליפ

 -רָאפ, ןיא ןעמוקוצניירַא טייקכעלגעמ רעמ ןבָאה ןוא רעביירש-סגנוטייצ ַא

 .טייקכעלגעמ ַא ןייז טעוו סע ןעוו ,"סטרעוו

 זַא ,ןגָאז טגעלפ ןעמ .קיטעמוא רעייז ןעוועג רימ זיא עיפלעדַאליפ ןיא

 טָאה רימ .טליפעג סָאד בָאה ךיא ןוא ,דימת ןעמ טּפָאלש עיפלעדַאליפ ןיא

 ןופ ןענַאטשעגפיוא טשרע ןענעז ייז יוװ םורַא ןעייג עלַא זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז

 .ףָאלש

 בָאה ךיא ןלעפעג טשינ ךיוא רימ זיא גנוטייצ רעד זיא עלעטש ןיימ

 ,טרָאד .דרע רעד וצ למיה ןופ ןלַאפעגרעטנורַא גנילצולּפ ןיב ךיא יו טליפעג

 רעוו ,רָאטקַאדער ַא ןעוװעג ךיא ןיב ,דנַאלוװילק ןופ *טלעוו עשידִיי יד, ןיא

 -ייצ רעד ןיא ןבעגוצניײרַא ץיטָאנ ַא ןבעגעג רימ ןוא ןעמוקעגניײרַא זיא סע

 ,ָאד ןוא .ןענָאטעילעפ עניימ רַאפ ןטנעמילּפמָאק טכַאמעג רימ טָאה ,גנוט

 טגָאז ןעמ ןוא סעיינ ךיא ביירש ,עיפלעדַאליפ ןופ *טלעוו עשידַיי יד; ןיא

 .עקילַאק ַא רעביירש-סעיינ סלַא ןיב ךיא זַא ,רימ ףיוא

 עביל עיינ ַא

 רעצרוק רעד ןיא רעבָא .גנַאל טשינ עיפלעדַאליפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 ןיב ךיא רעדייא .עביל ַא ןיא טרעטנָאלּפעגנײרַא רעדיוו ךיז ךיא בָאה טייצ

 ןטיה ךיז לָאז ךיא ,טגָאזעגנָא לזייר רימ טָאה ,עיפלעדַאליפ ןייק ןרָאפעגקעװַא

 ,טשינ םענייק ייב ןעמ טגערפ ןכַאז עכלעזַא ןיא רעבָא .סעביל עלענש ןופ

 טנעק ,ךייא וצ טלכיימש לדיימ ןייש ,דנָאלב ַא ןוא קיטעמוא זיא'ס ןעוו

 ,ריא ןופ ןפילטנַא טשינ ריא

 ןענעיילרָאפ געלפ ךיא .רענעיילרָאפ ַא ןייז ןטייצ ענעי ןיא געלפ ךיא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 לָאמניײא בָאה ךיא .טלָאצַאב ןגירק רַאפרעד ןוא ןכַאז עשיטסירָאמוה עניימ

 ןוא טרידָאלּפַא קרַאטש רימ טָאה ןעמ .גנומענרעטנוא ןַא ייב טנעיײלגרָאפ

 -רָאפ ךיז ,רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא ,לטיג ןעמָאנ ןטימ ,לדיימ ןייש ,דנָאלב ַא

 -רַאפ םעד רַאפ טקנַאדעג רימ ןוא טנַאה יד םערַאװ טקירדעג רימ ,טלעטשעג

 ריא בָאה ךיא .ןענעיילרָאפ ןיימ טימ טפַאשרַאפ ריא בָאה ךיא סָאװ ןגינעג

 טגערפעג יז בָאה ךיא .טנַאה טניימ ןופ ןזָאלעגסױרַא טשינ לענׂש ױזַא טנַאה

 ןלָאז רימ ןעוו גָאט ַא טמיטשַאב טָאה יז .ןפערט ריא טימ ךיז ןעק ךיא ןעוו

 .ןענעגעגַאב ךיז

 גנופערט ַא ךָאנ ךָאנּרעד ןוא גנופערט ַא טכַאמעג ריא טימ בָאה ךיא

 יז טָאה ןענעייל שידִיי ןייק .גָאט ןדעי ןעז ןבױהעגנָא ןַאד ךיז ןבָאה רימ ןוא

 -רָאפ ריא בָאה ךיא .שידִיי ןדייר טוג טנעקעג טָאה יז רעבָא ,טנעקעג טשינ

 טלייצרעד ריא בָאה ךיא .טכַאלעג קרַאטש טָאה יז ןוא ןכַאז עניימ טנעיילעג

 זַא ,טגָאזעג טָאה יז .טכַאלעג רעדיוװ טָאה יז ןוא ןביירש וצ ןכער ךיא סָאװ

 ןענעייל ןענעק וצ ידכ ,שידִיי ןענעייל ןענרעלסיוא ךיז יז טעװ רימ בילוצ

 ?רעסעב ךָאנ ןייז ןעק סָאװ זיא .ןכַאל וצ ביל טָאה יז .ןכַאז עניימ

 הנותח טָאה לזייר

 ,לזייר רעטבילעג ןיימ ןופ לווירב ַא ןעמוקעגנָא רימ זיא געט ענעי ןיא

 עביל טימ לופ ןרָאװעג ןבירשעג זיא ווירב רעד .טַאהעג הנותח טָאה יז זַא

 ןיא ןסע טשינ ,טנוזעג ןיימ ףיוא ןבעג גנוטכַא לָאז ךיא ,ךימ טעב יז .רימ וצ

 -גיײרַא ןוא ןבילרַאפ ךיז לענש-וצ טשינ ,זייּפש עטכעלש ןייק ןענַארָאטסער יד

 עלעטש ַא ןגירק לָאז ךיא זַא טלָאװעג טלָאװ יז זַא ,רימ טרעלקרעד יז ,ןלַאּפ

 יז טעדלעמ סולש םוצ .ריא טימ ןפערט טּפָא ןענעק וצ ךיז ידכ ,קרָאידינ ןיא

 ,טַאהעג הנותח טָאה יז זַא ,רעטרעוו רָאּפ ַא ןיא רימ

 טשינ ןיילַא בָאה ךיא .ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ סעיינ רעד ןופ טָאה רימ

 ריא טימ לָאז ךיא זַא ,ןגָאלשעגרָאפ רימ טלָאװ יז ןעוו .סָאװרַאפ טסווװעג

 טלָאװ ךיא ביוא ןוא ,ךיא ביילג ,ןָאטעג טשינ סָאד ךיא טלָאװ ,ןבָאה הנותה

 ןטלָאװ רימ .שטנעמ רעטסכעלקילגמוא רעד ןעוועג ךיא טלָאװ ,ןָאטעג סע

 ץרַאה סָאד רימ טמעלק עשזיסָאװרַאפ זיא .קיבייא ףיוא טגירקעצ לענש ךיז

 ?סעיינ רעד ןופ

 ךיז םעד טימ ןעק ןעמ .ץרַאה ךעלשטנעמ ַא ןייטשרַאפ וצ רעווש זיא'ס

 .תוישק םעד ייב ןגערפ ןוא ןדיירכרוד טשינ

 טלָאװ יז זַא ,רימ טביירש יז .לָאמ עכעלטע רעביא ווירב ריא ןעייל ךיא

 טפָא ןענעק ךיז לָאז יז ידכ ,קרָאי-וינ ןיא עלעטש ַא ןגירק לָאז ךיא טלָאװעג

 ןַאמ ריא ?רימ טימ ןפערט טּפָא ךיז ןענעק טציא יז טעװ יו .רימ טימ ןפערט
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 ד לצ פ ס עטָאג אנ ח

 וצ טפיוקרַאפ ,טַאריײהרַאפ ןיוש ךָאד זיא יז .ןגָאז וצ סעּפע ךיוא ךָאד טָאה

 .ןַאמ ַא
 יז טעוװ יוװ .ךיא רעלק ,ןַאמ ַא וצ טפיוקרַאפ לזייר ,טַארייהרַאפ לזייר

 ,רעטקַארַאכ ריא ןיא טשינ ךָאד זיא סָאד ?ןריפכרוד סָאד ןענעק

 זיא ,גָאט עלַא ךיז ףערט ךיא רעכלעוו טימ ,לטיג עקנידנָאלב יד-טָא

 טסכעה ןייז ןַאמ ַא טעװ ריא טימ .טַאריײהרַאפ ןייז וצ יו ןרָאװעג ןריובעג

 יד ןעוועג יז טלָאוװ ,גַאלשרָאפ-סטַאריײה ַא ןעלטיג ךַאמ ךיא ןעוו .ךעלקילג

 זַא סעיינ רעד ןופ ץרַאה סָאד רימ טמעלק עשזיסָאװרַאפ זיא .עטסכעלקילג

 ?סָאװרַאפ ?טַאהעג הנותח טָאה לזייר

 רעדורב רעיירטעג ַא

 הנותח טָאה יז זַא ,ןעלזייר ןופ ווירב ַא ןגָארקעג בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 .רעטשימעצ ַא יװ ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיב ,טַאהעג

 -ַאליפ סָאד ,ןעלטיג טימ ןבָאה הנותח ןגעוו טכַארטעג ןיוש בָאה ךיא

 ,טַאהעג הנותח טָאה לזייר .רימ וצ ךעלביל רעייז זיא סָאװ ,לדיימ רעיפלעד

 ,ןבָאה הנותח ךיוא ךיא ףרַאד ,דיױמ עטלַא ןייק ןביילב טשינ ליוו יז לייוו
 | .רוחב רעטלַא ןייק ןביילב טשינ ליוװ ךיא לייוו

 -טיג ןבעג לע ךיא ױזַא יו רעלק ןוא ןַארָאטסער ַא ןיא ױזַא ךיא ץיז

 ףיוא טרַאװ ענעי .ריא טימ ןבָאה וצ הנותח ןכער ךיא זַא ,ןרעהוצנָא ןעל

 ,לדיימ שידִיי ַא ךעלקילג ןכַאמ ךימָאל זיא .רעטרעוו רַאּפ עכלעזַא

 ןכלעוו ,רוחב ןכיוה ַא ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז ןעקנַאדעג עניימ

 .רעדורב ַא סלטיג ןעוועג זיא רע .זיוה סלטיג ןיא טנגעגַאב לָאמנייא בָאה ךיא

 ךיא יצ קידנגערפ טשינ ,רימ ןבעל טצעזעגקעװַא ךיז ,ןעמוקעגוצ זיא רע

 זיא רע .ךעלטניירפ רָאג ןעמונעגפיוא םיא בָאה ךיא ,ןציז וצ םיא ביולרעד

 ןלעטשַאב סעּפע ךיז ןסייהעג םיא בָאה ךיא .רעדורב ַא סלטיג סעּפע ךָאד

 זיא רע זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .טלָאװעג טשינ טָאה רע .ןובׂשח ןיימ ףיוא

 דשּפ ַא זיא רע ,תילכת ןגעוװ ןדער זיולב רימ טימ ליוװ רע .קירעגנוה טשינ

 | .ןפָא טדער רע .םיקו יח רעט

 :טגָאזעג רע טָאה עדעררָאפ ַא ןָא

 ליוו ,רעטסעװוש ןיימ טימ םורַא טייג ריא זַא ,סייוו ךיא יו ױזַא ---

 רעד ןיא טַאלג ריא טימ םורַא ריא טייג יצ ,ךייא טימ טלַאה סע יװ ןסיוו ךיא

 עטוג ריא טדער ןעמ ?ריא טימ ןבָאה וצ הנותח ריא טנכער יצ ,ןײרַא טלעוו

 ,ךייא בילוצ ןרעה טשינ טענייק ןופ ליוו יז ןוא םיכודיש

 לענש ןרעפטנע וצ טכייל ןעוועג טשינ רימ זיא סע .ןגיוושעג בָאה ךיא

 ! .עגַארפ רעד ףיוא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 :טדערעג רעטייוו ןוא רעפטנע ןייק ףיוא טרַאװעג טשינ טָאה רע

 ריא לפיוו ןסיוו ךיא ליוו ןבָאה וצ הנותח ריא טימ טקנעד ריא ביוא ---

 ?ןבעל ַא ןכַאמ ריא טנעק יצ ?טפנוקוצ רעייא זיא סָאװ ?ךָאװ ַא טנידרַאפ

 טשינ זיא טפנוקוצ ןיימ זַא ןוא ןידרַאפ ךיא לפיוו טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 -רַאפ עיפלעדַאליפ ןיא .דנַאלוװילק ןיא טעברַאעג ךיא בָאה רעירפ .עטוג ןייק-

 ,ןרָאפ וצ ןכער ךיא ּוװ ,קרָאי-רינ ןיא .דנַאלווילק ןיא יו רעקיניײוװ ךיא ןיד

 רעביירש רעשידִיי ַא .עיפלעדַאליפ ןיא יו רעקינייװ ךָאנ ןענידרַאפ ךיא לעװ

 .רעקינייוװ רָאי ַא סָאװ טנידרַאפ

 -מורַא טכער ןייק טשינ ריא טָאה --- טגָאזעג רע טָאה --- ױזַא ביוא ---

 ,ּפָאק םעד לדיימ ַא ןעיירדרַאפ טשינ טרָאט ריא .רעטסעווש ןיימ טימ ןייגוצ

 .טכערעג קידנעטשלופ זיא רע זַא ,ןבעגעגוצ םיא בָאה ךיא

 יז בָאה ךיא .ןעלטיג ןעז וצ ןופ טײרדעגסױרַא ךיז ךָאנרעד בָאה ךיא

 ןייק עיפלעדַאליפ ןופ קעװַא רעטעּפש טייצ עצרוק ַא ןיב ןוא ןטימעגסיוא

 טקישעגרעטנוא טָאה לטיג יצ טשינ גָאט ןקיטנייה זיב סייוו ךיא .קרָאידוינ

 "ורב ריא ןוא קידלושמוא ןצנַאגניא זיא יז יצ ,ןגערפוצסיוא ךימ רעדורב םעד

 .ןובשח םענעגייא ןפיוא ןָאטעג סָאד טָאה רעד

 טַאהעג הנותח ןעוועג טלָאװ ךיא זַא ,ךיא ביילג ,רעדורב ריא טשינ ןעוו

 .רענעלּפ עניימ טרעדנעעג ןגַארּפ ענייז טימ טָאה רע .ןעלטיג טימ

 ַא וצ עיפלעדַאליפ ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ

 טלעטשעגרָאפ רימ טָאה יז .ןעלטיג טנגעגַאב ןטרָאד ךיא בָאה .גנוזעלרָאפ

 רימ ןגעק ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,רעדיילק ןופ רערושטקעפונַאמ ַא ,ןַאמ ריא

 ,ןטיבעגסיוא טוג טָאה יז זַא ,טרעלקעג בָאה ךיא .זיר ַא יו

 םייח רעדורב ןיימ

 עצרוק ַא זיא ,עיפלעדַאליפ ןופ קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו

 ןרָאפרַאפ זיא רע .םייח רעדורב ןיימ עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא םעדכָאנ טייצ

 .ןימינב רעדורב ןיימ טניווװעג ןיוש טָאה טרָאד ּוװ ,לארשי רעטעפ ןיימ וצ

 ןרעוו ָאד טעוװ רע זַא ,סעיזַאטנַאפ טימ ןעמוקעג זיא םייח רעדורב ןיימ

 ןיא ץנעדנַאּפסערָאק ַא טקורדעג טָאהעג ןיוש טָאה רע .רעביירש רעסיורג ַא

 יד זַא גונעג ןיא סָאד זַא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ?טַאלבגָאט רעגרעבמעל;

 ָאד טָאה רע ןעוו ,טנייה .םיא רעביא ןסייר ךיז ןלָאז ןעגנוטייצ רעקרָאי-וינ

 ,גנוטייצ רעדנַאלװילק ַא ןיא "*רָאטקַאדערק} א ןעװעג זיא סָאװ ,רעדורב ַא

 .ןָאטּפױא סעּפע םיא רַאפ ךָאד רע ןעק

 ךיא .רעביירש ַא ןרעוו וצ רענעלּפ ענייז ןֹופ טכַאמעגקעװַא בָאה ךיא

 ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא .ְךַאפ טוג ןייק רַאפ ןטלַאהעג טשינ סָאד בָאה
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 טשינ ךיא ןעק גנוטייצ רעקיטכיוו ןייק ןיא ןוא רָאי רָאּפ ַא ןיוש ךיז עשטומ

 ןעמוקנײרַא

 .יירעביירש ןופ טכַאלעגסױא ךיז ןצנַאגניא טָאה ןימינב רעדורב ןיימ

 ךיז טָאה ןײלַא רע .טגָאזעג רע טָאה ,םידמלמ יוװ םיא ייב ןענעז רעביירש

 -רַא ןעוועג טלָאװ סע ןעוו ןוא ,רָאטיערעּפָא ןַא ןייז וצ טנרעלעגסיוא לענש

 רע טנידרַאפ ,טעברַא ןייק ָאטשינ רעבָא זיא ,טנידרַאפ טוג רע טלָאװ ,טעב

 טציא .טנעס רָאּפ ַא רַאפ ,רעביירש םעד ,רימ וצ ןָא טמוק ןוא טשינרָאג

 טרַאּפשעגניײא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעדורב ןטייווצ ןיימ ּפָאק ןפיוא ךיא בָאה

 ,ןייז וצ אנקמ ןעוועג טשינ ךימ זיא סע .רעביירש ַא ןרעוו וצ

 "עגקעװַא םיא טָאה עטַאט רעד זַא ,טלייצרעד טָאה םייח רעדורב ןיימ

 סָאװ ןבָאה לָאז רע זַא ,ליוו רע ןוא קנַארק זיא רע לייוו ,עקירעמַא ןייק טקיש

 ערעדנַא יד ןוא ןעמַאמ רעד ןפלעה ןלָאז ייז ידכ ,עקירעמַא ןיא רעדניק רעמ

 םעד ןגעװ טפָא טדער רע .ןבעל טשינ רעמ טעװ רע ןעװ רעדניק ערענעלק
 ,טגָאז יז .םעד ןגעוו ןדייר טשינ םיא טזָאל עמַאמ יד ןוא ןעמַאמ רעד טימ

 טנוזעג טעװ רע זַא ןזָאלרַאפ ךיז ןעמ ןעק םיא ףיוא ןוא טָאג ַא ָאד זיא'ס זַא

 לַאפ םעד ףיוא ןטכַארט ךיוא ףרַאד ןעמ זַא טגָאז ,רעדיוו ,עטַאט ןיימ .ןרעוו

 ,ןפלעה ןלעװ טשינ םיא טעוװ טָאג ןעוו

 םעד זַא ;קנַארק רעייז סנטצעל זיא עטַאט רעד זַא ,טלייצרעד טָאה רע

 טקוקעג ןוא טעב ןיא ןגעלעג עטַאט רעד זיא ןרָאפעגקעװַא זיא רע ןעוו גָאט

 טקוקעג טָאה רע .טנַאװ רעד ףיוא טגנעה סָאװ ,דליב ןיימ ףיוא רעהפיוא ןָא

 ,טגָאזעג טשינרָאג ןוא דליב ןפיוא

 א ךָאנרעד בָאה ךיא .ןרערט ןפורעגסױרַא רימ ייב טָאה סורג רעד טָא

 ןיימ טגנעה םיא ןגעקטנַא .טעב ןיא טגיל עטַאט ןיימ יו ןעזעג גנַאל טייצ

 ןעק ןעמ רעבָא .ןדייר רימ וצ ליוו רע .ךימ טעז רע .טנַאװ רעד ףיוא דליב

 ןיימ ייוו טוט סע קרַאטש יו טליפעג בָאה ךיא .דליב ַא וצ ןדייר טשינ ךָאד

 "עג בָאה ךיא ןעוו .ןדייר טשינ רימ טימ ןעק ןוא ךימ טעז רע סָאװ ןטַאט

 ןגעוו בָאה ךיא .ץרַאה קיטש ַא ןסירעגסױרַא רימ סע טָאה ,ןופרעד טכַארט

 ,םעד ןיא ךיז ךיא ןָאמרעד טנייה ךָאנ וליפַא ןוא ,טכַארטעג טפָא םעד

 .רעטסטלע רעד ןיב ךיא .עקירעמַא ןיא רעדירב יירד טציא רימ ןענעז

 ףלַא יד ןופ .ןטַאט ןיימ ןפלעה וצ ןעמעלַא ןופ רעמ טכילפ יד טגיל רימ ףיוא

 ,לסיבַא טנידרַאפ סָאװ רעקיצנייא רעד ךיא ןיב רעדירב יירד

 ףיוא גירק ךיא ."טייקיטכערעג; רעד ןיא ,"רעצעביק; ןיא ביירש ךיא

 רַאפ גונעג זיא סע .רַאלָאד רָאֹּפ ַא גירק ךיא סָאװ רַאפ ,גנוזעלרָאפ ַא טּפָא

 ךפלעה ליוו ךיא ,רעדירב עניימ ןפלעה ליוװ ךיא רעבָא ,ןגָאלשוצכרוד ךיז רימ

 ?ױזַא יו רעבָא ,ביל ױזַא בָאה ךיא ןעמעוו ,ןטַאט ןקנַארק ןיימ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 לכיימש היבוט רעוו ךיא

 -לעוו ןוא טניוװעג בָאה ךיא ןעמעוו ייב ,רענוװָאק .ב ןופ הצע רעד ףיוא

 *ָאמוה ַא טקישעגנײרַא ךיא בָאה ,רַאטערקעס סנַאהַאק .בַא ןעוועג זיא רעכ
 ַא ןענעפע רימ רַאפ טלָאװעג םעד ךרוד בָאה ךיא ."סטרעוורָאפ, ןיא עקסער
 ,"סטרעוורָאפ, ןיא לריט

 -סערָאמוה רעד ףיוא טעברַאעג רעווש רעירפ ,ךיז טייטשרַאפ ,בָאה ךיא

 -רָאפ; םוצ טקישעג בָאה ךיא סָאװ ךַאז עטשרע ןיימ ןעוועג זיא סע .עק

 "עג .ןטכיזסיוא ,ןעגנונעפָאה ןַארַאפ ןענעז ,טוג זיא ,טע טלעפעג ."סטרעוו

 ךַאז עטייוװצ ןיימ ןיוש טעװ ןעמ .,רעקיטרַאפ ַא ךיא ןיב ,טשינ סע טלעפ

 .ןענעייל טשינ

 ןופ רעפטנע ןַא ןגָארקעג בָאה ךיא ןוא געט עכעלטע קעװַא ןענעז סע

 -רעד טָאה רענווָאק יו טיול .רענווָאק .ב רַאטערקעס ןייז ךרוד ןענַאהַאק .בַא

 "עג םיא ןוא עקסערָאמוה ןיימ טנעיילעגרָאפ םיא ,רענווָאק ,רע טָאה ,טלייצ

 ךיא יװ ױזַא זַא ,טגָאזעג טָאה ,ןַאהַאק ,רע ןוא ,ןכַאל םוצ קרַאטש טכַאמ

 טשינ ןעמָאנ ןיימ רעטנוא ךַאז ןיימ ןעמ ןעק ,ןלַאנרושז ערעדנַא ןיא ביירש

 ןגירק ףרַאד ךיא רעבָא ,טייצ וצ טייצ ןופ ןקורד ןכַאז עניימ טעװ רע .ןקורד

 ,"סטרעוורָאפ, ןרַאפ ןעמָאנ םעיינ ַא

 םעיינ ַא ןבעג ךיז זָאל ךיא זַא ,טרעפטנעעג רענוװָאק .ב ךרוד בָאה ךיא

 !הסנרּפ זיא'ס ?ןָאט ךיא ןעק סָאװ .ןעמָאנ

 "טטרעוװרָאפ, ןיא עקסערָאמוה ןיימ ןענישרעד זיא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 -ַאב ןעוװעג טשינ בייהנָא ןיא ןיב ךיא ."לכיימש היבוט , ןעמָאנ ןרעטנוא

 רעדנַא ןַא ןבילקעגסיוא ןעוועג ךיז טלָאװ ךיא .ןעמָאנ םעד רַאפ טרעטסייג

 סייה ןוא טניווװעגוצ םעד וצ ןיוש ךיז ךיא בָאה זייווכעלסיב רעבָא .ןעמָאנ

 רעביל ַא ןרָאװעג רימ ייב זיא סע ןוא ,"לכיימש היבוט/, גָאט ןקיטנייה זיב

 .ןעמָאנ

 -נוא "סטרעוװרָאפ; ןיא השעמ א עניימ טקורדעג ךיז טָאה ךָאו עדעי

 ןיא ןעמוקוצנָא ןעגנונעפָאה עניימ טָאה סָאד ,לכיימש היבוט ןעמָאנ ןרעט

 ןייק ןעוועג טשינ םעד רַאפ זיא לייוורעד רעבָא ,טרעסערגרַאפ *סטרעוורָאפ,

 .ןעגנונעפָאה טימ טבעלעג בָאה ךיא .טייקכעלגעמ

 ןברָאטשעג זיא עטַאט ןיימ

 סע .טרעקַאלפעג טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד .טייצ ַא קעװַא זיא סע

 ךרוד ןַאד בָאה ךיא .גירק ןיא ןײרַא לָאז עקירעמַא זַא ,ייברעד ןטלַאהעג טָאה

 יז .ןעמַאמ ןיימ ןופ ןבירשעג ,םייה רעטלַא ןיימ ןופ ווירב ַא ןגָארקעג סנ ַא
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 ןסעגרַאפ טשינ לָאז ךיא ןוא ןברָאטשעג זיא עטַאט ןיימ זַא ,ןסיוו רימ טזָאל

 .שידק ןגָאז וצ

 ןבירשעג ןוא ןסעזעג ךיא ןיב ,רימ וצ ןעמוקעגנָא זיא ווירב רעד ןעוו

 ןיא .לכיימש היבוט ןעמָאנ ןרעטנוא *סטרעוורָאפ, םעד רַאפ עקסערָאמוה ַא

 ןעמעוו ייב ,רעלדַא .סרמ ןעמוקעגניירַא זיא עקסערָאמוה ןיימ ןביירש ןטימ

 -לעמ עמַאמ ןיימ ּוװ ,ווירב םעד טכַארבעגנײרַא רימ ןוא ,טניוװעג בָאה ךיא

 -עגוצ טָאה עניצ רעטסעוװש ןיימ .ןברָאטשעג זיא עטַאט ןיימ זַא ,רימ טעד

 טָאה עטַאט ןיימ זַא ,שיערבעה ןיא ווירב םעד ןיא רעטרעװ רָאּפ ַא ןבירש

 ןעמָאנ ןיימ טנַאמרעד לָאמ רָאּפ ַא טיוט ןרַאפ רעטרעװ עטצעל ענייז ןיא

 טקידנעעג ןוא טגײלעגקעװַא םיא ,טנעיילעגרעביא ווירב םעד בָאה ךיא

 גָאט ןקיטנייה זיב ןעק ךיא .ןעשעג טלָאװ טשינרָאג יו ױזַא עקסערָאמוה ןיימ

 ךיא יו םעדכָאנ טשרע .ןָאט טנעקעג סָאד בָאה ךיא ױזַא יו ןייטשרַאפ טשינ

 -טע ווירב םעד טנעיילעגרעביא ךיא בָאה ,עקסערָאמוה ןיימ טקידנעעג בָאה

 ,ווירב רעשלַאפ ַא זיא סָאד זַא ,ןדיירנייא טוװּורּפעג ךיז בָאה ךיא .לָאמ עכעל
 רימ לָאז סָאװרַאפ .ןָאט ייוו רימ ליוו רעצעמע .ןעמַאמ ןיימ ןופ טשינ זיא'ס

 סע .ןליפעג ייב ָאטׂשינ זיא קיגָאל ןייק רעבָא ?ןָאט ייוו ױזַא ןלעוו רעצעמע

 זיא ווירב רעד זַא ,ןסָאלשַאב בָאה ךיא זיב עלייוו עשּפיה ַא טרעיודעג טָאה

 ןיימ ןופ ןוא ןעמַאמ ןיימ ןופ טפירשטנַאה יד וזיא סָאד זַא ,טשלעפעג טשינ

 .ןכָארבעגנעמַאזוצ בָאה ךיא ןוא ,רעטסעוװש

 ךימ ןוא ןעמוקעגניײרַא זיא יז ,ןייוו ךיא יו טרעהרעד טָאה רעלדַא .סרמ

 ךיוא טָאה יז ,טלייצרעד סעלַא ריא בָאה ךיא ןוא ,זיא סָאד סָאװ טגערפעג

 ןימ טַאהעג ביל בָאה ךיא קרַאטש יװ טסּוװעג טָאה יז .ןענייוו ןביוהעגנָא

 ,רימ טימ טליפעגטימ טָאה יז ןוא ןדייר טפָא םיא ןגעוו געלפ ךיא .ןטַאט

 טנייה ךָאנ .גָאט ןקיטנייה זיב ןסעגרַאפ טשינ ןטַאט ןיימ בָאה ךיא

 טכַארבעג רימ טָאה םייח רעדורב ןיימ סָאװ סורג םעד ןיא ךיז ךיא ןָאמרעד

 טגנעה סָאװ דליב ןיימ ףיוא טקוק ןוא טעבנקנַארק ןפיוא טגיל רע זַא ,םיא ןופ

 .טנַאװ רעד ףיוא

 עטַאט ןיימ יװ ןעזעג ןוא םייח רעד ןיא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו ךעלגעמ

 ךיא רעבָא .ןטיוט א ןסעגרַאפ עלַא יו ןסעגרַאפ םיא ךיא טלָאװ ,טברַאטש

 .גָאט ןקיטנייה זיב רימ רַאפ ךָאנ רע טבעל ,ןברַאטש ןעזעג טשינ םיא בָאה

 געלפ ןוא טיעג-יס ןיא טניֹוװעג בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש רָאי ַא טימ

 יו ןעז ךיא געלפ ,"סטרעוורָאפ,, םוצ ןַאבדרערעטנוא רעד טימ ןרָאֿפ גָאטרַאפ

 סָאװ ,דרָאב רעטיור ַא טימ דיי ַא ןײרַא טייג דנעלייא ?נָאק ןופ עיצנַאטס ַא ןיא

 ,םיא ףיוא ןקוק דנַאנַאכָאנ געלפ ךיא .עטַאט ןיימ יו טקנוּפ ןעזעגסיוא טָאה

 טשינ רימ ףיוא טגעלפ רע .עטַאט ןיימ זיא סָאד זַא ,ןרעווש טנעקעג בָאה ךיא
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 ןבע? ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 רימ טָאה סע ."לַאנרושז-גרָאמ/ ַא ןיא ןקוקנײרַא ןוא ןציז טגעלפ רע .ןקוק

 ךיא ּוװ ,"סטרעוורָאפ, םעד טשינ רעסעב טנעייל רע סָאװרַאפ ןסָארדרַאפ

 ַא ןגָאז ןטױט ַא ןעק רעװ רעבָא .?לַאנרושז ןגרָאמ, םעד טָאטשנָא ,ביירש

 ?העד

 ךיא .ןַאבדרערעטנוא ןיא "ןטַאט; ןיימ טימ ןרָאפעג ךיא ןיב גנַאלנכָאװ

 ןיא ןרָאפ טשינ ןעק רעטױט ַא זַא ,סייוו ךיא .שירעבױלגרעבַא טשינ ןיב

 טלָאװעג בָאה ךיא רעבָא .ןוז ןייז ןבָאה טשינ לָאז רע ביל יו ,ןַאבדרערעטנוא

 טשינ בָאה ךיא .ןביולג וצ ױזַא םענעגנָא ןעועג רימ זיא סע .ןביולג ױזַא

 רעד ןיא ןגיל סָאװ ,עטיױט עלַא טימ ךיילג ןייז לָאז עטַאט ןיימ זַא ,טלָאװעג

 טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .םולח ןיא ןדייס ,ןעז טשינ יז ןעק ןעמ ןוא דרע

 םיא טימ לעװ ךיא ןעוו זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא לייוו ,ןדייר ןוא םיא וצ ןייגוצ

 "עג בָאה ךיא .עטַאט ןיימ טשינ זיא סָאד זַא ןעניפעגסיוא ךיא לעװ ,ןדייר

 לָאמנײא רעבָא .ןַאבדרערעטנוא ןיא ןטַאט ןימ טימ ןרָאפ גָאט ןדעי טלָאװ

 רימ טָאה רע .סעומש ַא םיא טימ טריפרַאפ ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב

 טרָאפ רע ןוא קרַאּפ ָארָאב ןיא עקטַאי ַא ןיא חיגשמ ַא זיא רע זַא ,טלייצרעד

 טדערעג בָאה ךיא סָאװרַאפ ןסָארדרַאפ ןַאד טָאה רימ .גָאטרַאפ ןדעי ןיהַא

 .עיזַאטנַאפ ענייש ַאזַא טרעטשעצ ןוא םיא טימ

 טט5



 ' "םטרעװרָאּפ, ןיא רעטעברַאטימ ַא רעװ ךדיא יװ = -

 :עלעטש ַא ןגירק וצ ןטייקכעלגעמ עלַא ןדנעוװּוצנָא ןסָאלשַאב בָאה ךיא
 שיזיפ ַא רענייא :עקירעמַא ןיא רעדירב ייווצ בָאה ךיא .?סטרעוװרָאפ, ןיא
 -ןלח ךס ַא טימ רעכַאװש שיזיפ ַא רענייא :טשינ טנידרַאפ סָאװ ,רעקרַאטש
 לרעדורב ַא טימ עמַאמ ַא בָאה ךיא .טעברַאעג טשינ ןבָאה עדייב רעבָא .תומ
 בילוצ ייז ןופ טשינרָאג רעה ךיא .םייה רעטלַא רעד ןיא לרעטסעוװש ַא ןוא
 ןענעז רימ .(המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ןעוועג זיא סע) ,המחלמ רעד
 סָאװ ךיז לָאז המחלמ יד זַא ,טפָאהעג ןבָאה רימ .םייה רעד ןופ ןטינשעגּפָא
 -ניק עריא טימ ןעמַאמ ןיימ ןפלעה ןענעק ךיא לעװ ןַאד ןוא ןקידנע רעלענש
 -רָאפ, ןיא ךָאװ ַא לָאמניײא ןביירש ןיימ ןופ ?סָאװ טימ ?ױזַא יו רעבָא .רעד
 טלָאװ גנוטער עקיצנייא יד .ןײלַא ךיז רַאפ וליפַא גונעג טשינ זיא "סטרעוו
 סָאד ןעמ טריפ ױזַא יו רעבָא .?סטרעוװרָאפ, ןיא טעברַא ךיא ןעוו ןעוועג
 ?ךרוד

 דלעה ףלָאדַא

 ךיז לָאז ךיא זַא ,הצע ןַא ןבעגעג רימ טָאה רענוװָאק ,ב טניירפ ןיימ
 ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ןעוװעג טלָאמעד זיא סָאװ ,דלעה ףלָאדַא וצ ןדנעוו
 ָאטשינ זיא'ס זַא ,סייוו ךיא זַא ,ןלייצרעד םיא לָאז ךיא זַא ,?סטרעװרָאפ,
 רע לָאז ןגעווטסעדנופ ,"סטרעװרָאפ, ןיא רעביירׂש ַא רַאפ ץַאלּפ ןייק טציא
 ןעק ןוא ,רעגולק ַא רעייז זיא ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,דלעה .הצע ןַא ןבעג רימ
 ,הצע ןַא ןבעג

 ךיא .יירעריזירְפ סמיובנעשריק ןיא טנגעגַאב לָאמַא ןדלעה בָאה ךיא
 -ילַאג ןייא טָאה טייצ רענעי ןיא .רענַאיצילַאג ַא זיא רע זַא ,טסוװעג בָאה
 עקרַאטש ַא טריטסיזקע טָאה סע ןוא ,ןטייווצ ןופ ןטלַאהעג קרַאטש רענַאיצ
 ,ייז ןשיווצ גנוקינייארַאפ

 רע ןעוו ,"סטרעװרָאפ ,, ןופ עיצקַאדער ןיא ןדלעה וצ ןעמוקעג ןיב ךיא
 ,םענייא טימ סעומש ַא ןטימ ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .ןעמונרַאפ ןעוועג זיא
 -רעביא טלָאװעג טשינ םיא בָאה ךיא .טייז רעד ייב טיירדעג ךיז בָאה ךיא
 -עג רימ ,סעומש ןייז ןסירעגרעביא רע טָאה ,טקרעמַאב ךימ טָאה רע .ןגָאלש
 ,ןטרַאװ ןוא ןצעז ןסייהעג רימ ךיז ןוא לכיימש ַא ןבעג
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ,םענעי טימ ךערּפשעג ןייז טימ ןרָאװעג קיטרַאפ זיא דלעה יו םעדכָאנ

 ,רימ וצ טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה

 םיא בָאה ךיא .ןעמוק ןיימ ןופ קעוצ םעד טרעלקרעד םיא בָאה ךיא

 "רַא וצ יבַא ,ךיז טזָאל'ס סָאװ *סטרעװרָאפ; ןיא ןָאט לע ךיא זַא ,טגָאזעג

 ןייק ָאטשינ טציא זיא רעביירש ןייק רַאפ זַא ,סייוו ךיא ,ןטרָאד ןטעב

 ךיא סייוו ,סָאװ .ןָאט שרעדנַא סעּפע טרָאד ןעמ ןעק רׂשפא רעבָא ,ץַאלּפ

 ,טשינ

 ,רַאד ןוא ןיילק ןעזעגסיוא בָאה ךיא .טכַארטַאב ךימ טָאה דלעה ףלָאדַא

 וצ גיוט ךיא זַא ,ןייא טשינ טעז רע זַא ,טקרעמַאב ןקילב ענייז ןופ בָאה ךיא

 ,טגָאזעג טשינרָאג םעד ןגעוו טָאה רע רעבָא .יירעביירש ץוחַא ןכַאז ערעדנַא

 -רָאפ , ןיא ןציקס עניימ טנעייל רע זַא ,טנעמילּפמָאק ַא טכַאמעג רימ טָאה רע

 ןוא בושח קידלַאװג ןעוועג רימ ייב זיא סָאד .םיא ןלעפעג ייז זַא ןוא ?סטרעוו

 ןָאט טשינרָאג לָאז רע וליּפַא ,םיא וצ גנַאג ןיימ ןעוועג טרעוו ןיוש זיא סע

 ,רימ רַאפ

 דלעה רָאדיזיא רָאטקָאד ,רעדורב ןייז זַא ,טגָאזעג רימ ןַאד טָאה רע

 טלַאה ןוא ךימ טנעייל {(רָאטקָאד רעטמירַאב ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רע)

 דיסח רעקידלַאװג ַא סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא דלעה רָאדיזיא ר"ד .רימ ןופ

 עטמירַאב ךס ַא ןבָאה טייצ רענעי ןיא .רעלטסניק ןוא ןרָאיטקַא ,רעביירש ןופ

 ןעוועג זיא דלעה ר"ד .גנומַאטשּפָא רענַאיצילַאג רעייז טנקיילרַאפ ןשטנעמ

 רעייז טימ ךיז ןעמעש סָאװ ,ענעי סיעכהל-וצ ףיוא טָאה סָאװ יד ןופ רענייא

 קידלַאװג ןעוועג זיא רע .רענַאיצילַאג ענייז טימ טריצלָאטש ,גנומַאטשּפָא

 -לַאג א זיא דלעה ר"ד; .ןסיורג םיא טימ ךיז ןגעלפ רענַאיצילַאג .טבילַאב

 רעביל רעטמירַאב רעד זַא ,טנייה .ןגָאז ןרעה טפָא ךיא געלפ --- "?!רענַאיצ

 ףלָאדַא ןעוו .רימ ייב רעקיטכיוו ןייז ןיוש ןעק סָאװ ,רימ ןופ טלַאה דלעה ר"ד

 ןױש רע זיא ןָאט טשינרָאג רימ רַאפ ןעק רע זַא ,ןגָאז וליפַא רימ לָאז דלעה

 טשינ טָאה דלעה רעבָא .רעטרעוו עכלעזַא רימ וצ ןגָאז רַאפ ביל רימ ייב

 רימ וצ טדערעג ךס ַא טָאה רע .ןָאט טשינרָאג רימ רַאפ ןעק רע זַא ,טגָאזעג

 רע טָאה ,רימ טימ ךיז ןענעגעזעג םייב סולש םוצ .ןכַאז ענעדיײשרַאפ ןגעוו

 .?טייצ רעד ןיא ךָאװ עקידנעמוק ךימ טעזק :טגָאזעג רימ

 -מײהַא ןיב ךיא ןעוו .טסּוװעג טשינ ךיא בָאה טניימעג טָאה סָאד סָאװ

 טניימ סָאד; :טגָאזעג רע טָאה ,רענוװָאק ,ב וצ טלייצרעד סָאד ןוא ןעמוקעג

 עקידנעמוק טעװ רע .ךעלטניירפ ןדייר ֹוצ ביל טָאה דלעה ףלָאדַא .טשינרָאג

 | ,"ןדייר ריד טימ רעדיוו ךָאוװ

 וד זַא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה רענוװָאק .סרמ

 ,ריד רַאפ ןָאט סעּפע ליוו רע זַא ,טניימ ןעז ןעמוק רעדיוו םיא טסלָאז
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 ד ל 9 פ ס ע טָאג אנ ח

 -רעד ךימ רע טָאה ,ןדלעה וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,ךָאװ עטייווצ יד

 ףיױרַא טייג; :טגָאזעג ןוא ןעגנַאגעגנגעקטנַא רימ זיא ,סנטייוו רעד ןופ ןעז

 ."םיא וצ טקישעג ךייא בָאה ךיא זַא ,םיא טגָאז ,ןַאהַאק .בַא וצ

 ןסיוו טלָאװעג בָאה ךיא .ןגערפרעביא סעּפע טלָאװעג ןדלעה בָאה ךיא

 רע .ןָאפעלעט םוצ ןרָאװעג ןפורעגקעװַא זיא דלעה רעבָא .טניימ סָאד סָאװ

 -עגנירַא ,טניימ סָאד סָאװ ןסיוװ וצ ןָא ןַאד ןיב ךיא .ןעמונרַאפ ןעוועג זיא

 ,ָארויב ןיא ןענַאהַאק .בַא וצ ןעגנַאג

 ןַאהַאק .בַא טימ דער ךיא

 ,םיא וצ טקישעג ךימ טָאה דלעה זַא ,טגָאזעג ןענַאהַאק בָאה ךיא ןעוו

 ,ןצעז ןסייהעג ךיז רימ רע טָאה

 טָאה רימ ןוא טכַארטַאב ךימ טָאה ןַאהַאק .טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא

 .ץרַאה סָאד טּפַאלקעג

 רע טָאה -- "סטרעוורָאפ, ןיא ןטעברַא טסליװ וד זַא ,סייוו ךיא ---

 .טגָאזעג

 .טגָאזעג ךיא בָאה --- ?*סטרעוװרָאפ , ןיא ןטעברַא טשינ סע ליוו רעוו ---

 רע טָאה --- ?טטרעװרָאפ , ןיא ןטעברַא ןליוו עלַא ,סע זיא סָאד טָא ---

 טָאה -- !"סטרעוורָאפק ןיא ןעמעננײרַא ןעמעלַא ךיא ןעק ,ונ --- טגָאזעג

 ,טגָאזעג רע

 ,ןגיוושעג בָאה ךיא

 .טגערפעג רע טָאה --- ?יירעביירש ץוחַא ןָאט וטסנעק סָאװ --

 וצ טגיוטעג טלָאװ ךיא ןעוו --- טגָאזעג םיא ךיא בָאה --- טשינרָאג --

 ,רעביירש ןייק ןעוועג טשינ ךָאד ךיא טלָאװ ,שרעדנַא סעּפע

 ךָאנ רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ --- טגָאזעג רע טָאה --- דייל טוט רימ ---

 .טקישעגפורַא ךיד רע טָאה ךָאד ןוא ןדלעה טגָאזעג סע בָאה ךיא .רעביירש

 .טגָאזעג רענוװָאק רימ טָאה רענַאיצילַאג ַא טסיב וד

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה -- !ַאי --

 ןוא ,ןטייווצ ןרַאפ ןָא ךיז טמענ רענַאיצילַאג ןייא .סע זיא סָאד טָא -

 -טיל יד ,טקיניײארַאפ ןענעז ייז .רענַאיצילַאג יד ןופ אקווד רימ טלעפעג סָאד

 ךיא לייוו ,ןגָאז סָאד געמ ךיא .ןטייווצ םעד רענייא טשינ ןעניגרַאפ סעקַאװ

 .קַאװטיל ַא ןיב

 -עגפיוא ךיז בָאה ךיא ןוא טגָאז ןַאהַאק סָאװ ץלַא טרעהעגסיוא בָאה ךיא

 ,םיא ףיוא שינעּפעשטנָא ןַא יװ ןציז ךיא לָאז סָאװ .ןייגוצקעװַא טלעטש

 ;רימ וצ ןַאהַאק טגָאז ,ןייג ךיז זָאל ךיא
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 ןוא טשינ ןעמ טּפַאכ ,ןטסָאּפ ַא ןגירק ליוו ןעמ זַא ?וטספיול סָאװ ---

 ,טפױלטנַא ןעמ

 ,טצעזעגקירוצ ךיז בָאה ךיא

 ןעק רשפא ,רעלק ךיא -- :טגָאזעג ןוא טכַארטַאב רעדיוו ךימ טָאה רע

 טגָאז דלעה רענַאיצילַאג רעד .ריד רַאפ טעברַא ןעניפעג סעּפע טרָאפ ןעמ

 טסָאה .גנוטייצ ַא ןיא ךעלצונ ןכַאמ ךיז ןעק וד יװ שטנעמ ַאזַא זַא ,רימ

 .גנוטייצ ַא ןיא טעברַאעג ןיוש טסָאה .,רָאמוה

 זַא ,סיוא ךָאד טעז סע .ןצרַאה ןפיוא רעטכייל ןרָאװעג רימ זיא סע

 ,רימ רַאפ ןָאטעגפיוא סעּפע טָאה דלעה רעד

 ,לגביי ַא רימ ייב טעברַא סע --- רע טגָאז --- ןגָאז ריד לעװ ךיא ---

 ןעק רע .ןעלקיטרַא עניימ םיא ריטקיד ךיא ,ןישַאמ ַא ףיוא ןביירש ןעק סָאװ

 ,םיא גָאז ךיא סָאװ ,לכש ןָא סע טוט רע רעבָא ,לענש טביירש רע .ןביירש טוג

 .ןכַאז ערעדנַא טימ ןעמונרַאפ ןריטקיד ןטימ ןיא ןיב ךיא .ןײרַא רע טביירש

 ןײרַא וליפַא רע טביירש לָאמַא .לָאמ עכעלטע רעטרעוו עבלעז יד םיא גָאז ךיא

 ןעק סָאװ םענייא טַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו .ןָאפעלעט ןפיוא דער ךיא סָאװ סָאד

 ,רימ רַאפ טוג ןעוועג סע טלָאװ ,לכש ךיוא טָאה ןוא ןישַאמ ַא ףיוא ןביירש

 ףיוא ןביירש ךיוא וטסנעק .לכש ךָאד וטסָאה ,רענַאיצילַאג ַא ךָאד טסיב וד

 ?ןישַאמ ַא

 .טגָאזעג ךיא בָאה -- טשינ ןעק ךיא ---

 רימ טימ טָאה דלעה ןעוו --- טגָאזעג ןַאהַאק טָאה -- טשינ גיוט --

 מָאה ,ןישַאמ ַא ףיוא ןביירש טסנעק וד יצ טגערפעג םיא ךיא בָאה ,טדערעג

 טלָאװ ,ןגערפ טנעקעג ךיד ךָאד רֹע טָאה .טשינ טסייוו רע זַא ,טגָאזעג רע

 -פױרַא ךיד טלָאװעג טָאה רע רעבָא .טסיזמוא טקישעגפיורַא טשינ ךָאד רע

 ,רימ וצ ןקיש

 סָאװ .ןײגקעװַא ןוא ןלעטשפיוא רעדיוװ ךיז טלָאװעג ןיוש בָאה ךיא

 .טשינ ךימ ףרַאד ןעמ זַא ,ץלַא טגָאז רע יו ןרעה ןוא ןציז ךיא לעװ

 -עג ךימ ןַאהַאק טָאה ,ןלעטשוצפיוא ךיז טעײּפסוא בָאה ךיא רעדייא

 :טגערפ
 ?ןישַאמ ַא ףיוא ןביירש לסיבַא רשפא וטסנעק ---

 .ןגיל ַא טגָאזעג ךיא בָאה --- ןביירש ךיא ןעק רעגניפ ןייא טימ ---

 ןוא ןרַאנּפָא םיא לָאז ךיא ליװ ןַאהַאק זַא ,ליפעג ַא טַאהעג בָאה ךיא רעבָא

 ,טשינרָאג טימ ןייגקעװַא טשינ

 ןענרעלסיוא ךיז וטסנָאק ,רעגניפ ןייא טימ ןביירש טסנעק וד בוא ---

 טימ לענש ןביירש סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ --- .טגָאזעג ןַאהַאק טָאה --- ןביירש

 .רעגניפ ןייא
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 ךיז לעװ ךיא .ןריציטקַארּפ לעװ ךיא -- גָאזעג ךיא בָאה -- טוג ---
 .ןישַאמ ַא ףיוא ןביירש ןענרעלסיוא

 .טעברַא רעד וצ ירפ ןגרָאמ ןײרַא םוק ,טוג ָאט ---

 ןענַאטשעג זיא רימ ןבעל .ירפ ץנַאג גָאט ןטייווצ םעד ןעמוקעג ןיב ךיא
 טסּוװעג טשינ בָאה ךיא ,ּפָאק ןרעביא עמשטוק ַא טימ ןישַאמביירש עסיורג ַא
 ,ןגערפ וצ טמעשעג ךיז בָאה ךיא .ןישַאמביירש יד ףיוא טכַאמ ןעמ יו

 "סטרעוװרָאפ , ןיא ןגרָאמירּפ רעטשרע ןיימ

 ַא ןיא ץיז ךיא ."סטרעוורָאפ , ןיא ןגרָאמירפ רעטשרע ןיימ זיא סע

 -נָא ןישַאמביירש עסיורג ַא טייטש סע ןכלעוו ףיוא ,שיטביירׂש ַא ייב לקניוװ

 ףיוא קוק ךיא .םעד טימ ןָאט וצ סָאװ טשינ סייוו ךיא .עמשטוק ַא ןיא ןָאטעג

 ,םדָא ינב ןיא טקוק ןָאה ַא יװ ןישַאמביירש רעד

 ךיז ןצעז ןוא ,רעביירש ענעעזעגנָא ,ןיירַא ןעמוק רעביירׂש יװ עז ךיא
 יו עז ךיא .טייז ןיימ ןיא טשינ טקוק רענייק .ןשיטביירש ערעייז ייב קעװַא
 ,"סטרעוורָאפ, ןופ רעביירש עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ,םיובנעגייפ .ב
 רַאפ רעמיצ ַא טַאהעג טָאה רע) רעמיצ ןייז ןיא ןײרַא טייג ןוא ןיירַא טמוק
 .(ךיז

 טוג ןעוועג טלָאװ יאדװַא :טכַארט ןוא ןישַאמביירש ןיימ ףיוא קוק ךיא
 בָאה ךיא .הסנרּפ טימ טגרָאזַאב ןעוװעג טלָאװ ךיא .ןביירש ןעק ךיא ןעוו
 סייוו ךיא .רעגניפ ןייא טימ ןביירש ןעק ךיא זַא ,ןַאהַאק .בַא וצ טגָאזעג
 -וק דלַאב טעװ ןַאהַאק .בַא .ןישַאמביירש ַא ףיוא טנפע ןעמ יו טשינ וליּפַא
 ףיוא ןּפַאלק לָאז ךיא זַא ,ןטרַאװרעד טעװ ןוא ןריטקיד ןלעוו רימ טעװ ,ןעמ
 םענַײא ןטעב ךיא לָאז רשפא .טכַאמרַאפ טייטש עכלעוו ,ןישַאמביירש רעד
 ןענעפע ןיוש לעװ ךיא זַא ןוא ...ןישַאמביירש יד ןענעפע וצ יװ ןזייוו וצ רימ
 יד יצ רימ רַאפ זיא קוליח ַא רַאפ סָאװ ?רעסעב ןייז טעװ ןישַאמביירש יד
 !ןסָאלשרַאפ יצ ,ןפָא זיא ןישַאמביירש

 יו לענש ױזַא .ןעוועג הדומ ךיילג ךיז ןענַאהַאק רַאפ ךיא טלָאװ רשפא
 -ּפַא ךייא בָאה ךיא ,טקידלושטנַא; :ןגָאז םיא ךיא לָאז ,ןעמוקנײרַא טעו רע
 ליוו ךיא לייוו ,ןגיל ַא טגָאזעג בָאה ךיא .ןביירש טשינרָאג ןעק ךיא .טרַאנעג
 -עג ןייז ןיא ךעלטניירפ רעייז ןעוועג זיא רע *...הסּנרּפ --- עלעטש יד ןבָאה
 -ערעטניארַאפ ןייז טלָאװ רע יװ טדערעג רימ וצ טָאה רע .רימ טימ ךערּפש
 יו ןוא ,ןייז לחומ רשפא רימ רע טעװ ...עלעטש ַא ןגירק לָאז ךיא זַא ,טריס
 ןסייה רימ טעװ ןוא רענגיל ַא טנייפ טָאה רע זַא ,ןגָאז טעװ רע זַא ,ןייז טעוװ
 ,טכערעג ןייז ךָאד רע טעװ .סרענגיל ןייק ןלעטׂשנָא טשינ ליוו רע ?ןייג
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 םיובנעגייפ .ב

 םעד ,םיובנעגייפ .ב ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז ןעקנַאדעג עניימ

 וצ ןעמוקעגוצ זיא רע .םיובנעגייפ רעביירש ןשיטסילַאיצָאס ןטנַאקַאב-טוג

 "!ןגרָאמ טוג, :ןָאט ןכעלביל רעייז ַא ןיא טגָאזעג ןוא רימ

 -עג ןיב ןוא טרעפטנעעג ךיא בָאה ,"!םיובנעגייפ עסָאנעג ,ןגרָאמ טוג;

 .ךימ טסירגַאב םיובנעגייפ רעטמירַאב רעד סָאװ ,ךעלקילג רעייז ןעוו

 געלפ ןַאהַאק .בַא סָאװ ,לגנַיי םעד ןופ ץַאלּפ םעד ףיוא טסטעברַא וד;

 ,טגערפעג רע טָאה -- ??ןריטקיד

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה ,"םיובנעגייפ עסָאנעג ,ָאי;

 -נוא ןַא ןיא טגָאזעג םיובנעגייפ טָאה ,"הבוט ַא ןטעב ךיד ךיא ליוו;
 .ןָאט ןקינעטרעט

 רימ ייב טעװ סע; ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"םיובנעגייפ עסָאנעג ,ךייא רַאפ;
 ,"ךייא רַאפ ןָאט סעּפע לָאז ךיא זַא ,דובכ רעטסערג רעד ןייז

 -נערב גָאט ןדעי רימ טגעלפ, ,טגָאזעג םיובנעגייפ טָאה ,"לגנִיי רענעיג

 רַאפ ןָאט ךיוא סָאד טסלָאז וד זַא ,ןטעב ךיד ךיא ליװ ,ךלימ לשעלפ ַא ןעג

 | ,"רימ

 ,טייצ רענעי ןיא) לקינ ַא טגנַאלרעד רימ רע טָאה קידנדייר ױזַא ןוא
 ,רעקינייװ ךָאנ רשפא ןוא לקינ ַא טסָאקעג ךלימ לשעלפ ַא טָאה ,ךיא ביילג

 ,(טשינ קנעדעג ךיא

 ןבילבעג ןיב ךיא ןוא רעמיצ ןייז ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא םיובנעגייפ .ב
 ,טנַאה ןיא לקינ ןטימ ןציז

 -עג ךיא בָאה ,ךלימ ךָאנ גָאט ןדעי ןקיש ,סע טסייה ,ךימ טעװ רע

 ,קידלוש טשינ ךָאד זיא םיובנעגייפ רעבָא !טעברַאעגפױרַא ךיז ןייׂש ,טכַארט

 טכַארבעג םיא טָאה לגניי רענעי .שטנעמ רעביל רעייז ַא ןייז וצ סיוא טעז רע

 ,רעטלע ןיוש ןיב ךיא ,ייא .לגנַיי ַא יװ סיוא ךיוא עז ךיא .גָאט ןדעי ךלימ

 ,דנַאלוװװילק ןיא *רָאטקַאדערק ַא ןעוועג ןיב ךיא זַא .טשינ ךָאד רע טסייוו

 םעד ןבעגקירוצ םיא לָאז ךיא ?ןָאט ךיא ןעק סָאװ זיא ;טשינ ךָאד רע טסײװ

 ךיז ךָאד ךיא לעװ ?ךלימ ךָאנ ןייג וצ טשינ רימ טסַאּפ'ס זַא ,ןגָאז ןוא לקינ

 ךיא ןעו ןטעברַא וצ ָאד ןביױהעגנָא בָאה ךיא רעדייא ךָאנ אנוש ַא ןכַאמ
 ןעמונעגנָא ךיז ךיא טלָאװ ,ןישַאמ רעד ףיוא ןביירש טנעקעג שטָאכ טלָאוװ
 וצ טשינ ,ןביירש וצ טלעטשעגנָא ָאד ןעמ טָאה ךימ/, :טגָאזעג ןוא טומ טימ

 ןוא ןישַאמ רעד ףיוא ןביירש טשינ ךָאד ןעק ךיא רעבָא ."!ךלימ ןעגנערב
 .טשינ ךימ ךָאד ןעמ ףרַאד רעביירש סלַא

 -עגרעטנורַא ןיב ןוא טכַארטעג ןוא טכַארטעג ןוא טכַארטעג בָאה ךיא
 לָאֹז רענייק ,טלעטשרַאפ ,לקער ןרעטניח ,ךימ לשעלפ ַא טכַארבעג ,ןפָאל
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 רימ ןוא ןעמונעגוצ סע טָאה רע .ןעמיובנעגייפ ןבעגעג סע ןוא ןעז טשינ סָאד
 ."קנַאד םענייש ַא. :טגָאזעג

 גָארט ךיא יװ ןעזעג טשינ טָאה רענייק סָאװ ךעלקילג ןעוועג ןיב ךיא

 "עג ןוא ןישַאמביירש ןיימ ייב טצעזעגקעװַא קירוצ ךיז בָאה ךיא .ךלימ יד

 ,לַאזקיש ןיימ ףיוא טרַאװ

 'טסירגַאב ךימ ,רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא רע .ןעמוקעגניײרַא זיא ןַאהַאק .בַא/

 לעװ ךיא .ןישַאמביירש רעד ףיוא לייוורעד ריציטקַארּפ, :רימ וצ טגָאזעג ןוא

 .רעביירש ענעדיישרַאפ טימ טדערעג ןוא קעװַא זיא ןוא ,"ןריטקיד ריד דלַאב

 ןריציטקַארּפ רימ טסייה רע .רעטלפייווצרַאפ ַא ןציז ןבילבעג ןיב ךיא

 דרעיודעג ףרַאד ,ןביירש ןענרעלסיוא ךיז לָאז ךיא זיב .ןישַאמביירש רעד ףיוא

 .ןריטקיד ןעמוק דלַאב רימ טעװ רע ןוא טייצ רָאי ַא רשפא

 סָאװ, :ךימ טגערפ ןוא דלעה ףלָאדַא רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא לייוורעד

 טשינ ןעק ךיא ןוא ןריטקיד רימ ףרַאד ןַאהַאק, :םיא ךיא גָאז ."?ךיז טרעה

 זומ סע .טנַאה טימ ןביירש וטסעוו ,ונ, :רע טגָאז ,"ןישַאמ רעד ףיוא ןביירש

 סָאװ ףיוא רעטנוא רימ טגָאז רֹע ןוא ."ןישַאמביירש רעד ףיוא ןייז טשינ

 ;ןטעברַא לעװ ךיא ןעגנוגנידַאב ַארַאפ

 ,טלַאהעג סלגנַיי םענעי וטסגירק ,ריד טריטקיד ןַאהַאק סָאװ םעד רַאפ,

 5 וטסגירק ,ןביירש טסעוו וד סָאװ עקסערָאמוה ַא רַאפ ;ךָאװ ַא רַאלָאד 2

 ?ןדירפוצ וטסיב .בײהנָא ןַא סלַא רַאלָאד 17 ןעמַאזוצ זיא סע .רַאלָאד
 ךַאהַאק יצ זיא עגַארפ יד --- ךיא גָאז --- ,ןדירפוצ ךיא ןיב יאדװַא --

 ?ןדירפוצ ןייז טעוו

 ףָאגַאר ללה רַאפ רָאפ ךימ טלעטש דלעה ףלַאדַא

 -רָאפ ךיד ךיא לעװ םוק טציא; ,דלעה טגָאז ,"ןדירפוצ ןייז טעוו רע;

 ףיד זייווכעלסיב טעװ רע .רָאטקַאדער-סעיינ םעד ,ףָאגָאר ללה רַאפ ןלעטש

 ,"ןריטָאלּפסקע בייהנָא ןיא ךיד טעו ןעמ .סעיינ יד ייב ןצונ ןענעק

 ליוו ךיא ,ןטעברַא לָאז ךיא יבַא; ,ךיא גָאז ,?ןריטָאלּפסקע ךימ ןעמ לָאז;

 .?ןטעברַא
 שטגָאזעג דלעה טָאה ,"ןלעװ טסעװ וד לפיוו רעמ ןטעברַא טסעוו וד;

 .ףָאגָאר ללה רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ ןוא לכיימש ַא טימ

 .גנַאלרַאפ ךיא סָאװ ןוא ןיב ךיא רע ןפָאגָאר טרעלקרעד טָאה דלעה

 ,לכיימש ַא טקנעשעג רימ טָאה רע רעבָא ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה ףָאגָאר

 .ןצרַאה ןפיוא םערַאװ ןרָאװעג רימ זיא סע .לכיימש ןביל ַא

 -ָאר .טומ טימ לופ ןישַאמביירש ןיימ ייב טצעזעגקירוצ ךיז בָאה ךיא
 טשינרָאג רימ טָאה רע שטָאכ ,שזַארוק ךס ַא ןבעגעג רימ טָאה לכיימש ספָאג
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 ַא ָאד רימ טעװ ףָאגָאר זַא ,טגָאזעגסיױארָאּפ רימ ץרַאה סָאד טָאה ,טגָאזעג

 :ןגָאז לָאז סָאװ םענייא ןופ יװ ןעוועג זיא לכיימש ןייז .ןפלעהסיורַא ךס

 ."ןפלעה ריד לעװ ךיא,

 רימ טריטקיד ןַאהַאק .בַא

 רעטכַאמרַאפ רעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה ,ןעמוקעגוצ זיא ןַאהַאק .בַא

 ךיא בָאה ,ןגערפ וצ סעּפע ךימ טעיעּפסיױא טָאה רע רעדייא ןוא ןישַאמביירש

 טימ ןביירש ךיא לעװ ,לענש גונעג טשינ ךָאנ ביירש ךיא; :טגָאזעג םיא וצ

 ,"טנַאה רעד

 ,טריטקיד רימ ןוא טגָאזעג טשינרָאג טָאה רע

 רימ סע רע טָאה ,ךעלטעלב ייווצ ַא ןבירשעגּפָא בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 ןפיוא ןפורעג םיא טָאה ןעמ ןוא טנעיילעגרעביא בָאה ךיא .ןענעייל ןסייהעג

 .ןָאפעלעט

 ךיז טָאה ערעטייוו סָאד .טריטקיד רעטייוו רימ ןוא ןעמוקעגוצ זיא רע

 .טגָאזעג טָאה רע סָאװ ןבירשעג בָאה ךיא .ןקידרעִירפ ןטימ ןדנובעג טשינ

 לייוורעד בָאה ךיא .טמַאזעג ךיז טָאה רע .ןפורעגקעװַא רעדיוו םיא טָאה ןעמ

 ןדנוברַאפ ,ןעגנורעדנע טכַאמעג ןוא טריטקיד טָאה רע סָאװ ןבירשעגרעביא

 .עקידרעטעּפש יד טימ ךעלטעלב עטשרע יד

 :קידנעירש סעומׂש ַא רימ טימ טריפרַאפ ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא רע

 לקיטרַא ןַא סמענייא ןעייל ךיא זַא ?רעטרעװ ערעווש ייז ןביירש סָאװרַאפ

 רענייא טביירש טָא .רעטכָאקעגפיא ןַא ךיא רעוו ,רעטרעוו ערעווש טימ

 -ייווצ ַא טביירש טָא !לַאסָאלָאק טסייה סָאװ ענעדִיי ַא טסייוו ,?לַאסָאלָאקע

 ?ויטַאלרעּפוס זיא סָאװ רימ טגָאז ,*װיטַאלרעּפוס , רעט

 .זיא סָאד סָאװ טרעלקרעד םיא בָאה ךיא

 ,טגערפעג רע טָאה ,"?זיא וויטַאלרעּפוס סָאװ ריא טסייוו ןענַאװ ןופ,

 סייוו ,קיטַאמַארג טנרעלעג בָאה ךיא ,עיזַאנמיג ןיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא;

 ,םיא ךיא גָאז ,"ךיא
 . -ַאלרעּפוס טסייה סע סָאװ רעטיײרּפָא סקוָאלק ַא טסייוו, ,רע טגָאז ,"ונ, |

 ַא רַאפ ךימ ןטלַאה רעביירש יד ?קיטַאמַארג טנרעלעג לָאמַא טָאה רע ?וויט

 ,טושּפ ,ךַאפנייא ,"ןיעלּפ , ןביירש לָאז ןעמ זַא ,רעדָאפ ךיא לייוו ,ןטכעלש

 ,"ןיעלפ; טרָאװ סָאד טשינ טלעפעג ייז .טדערעג טָאה עמַאמ יד יװ ױזַא

 ,טושּפ טָאטשנָא ,"ןיעלּפ, טרָאפ טגָאז ענעדִיי ַא זַא רעבָא

 "עג זיא רע זַא ,ןגָאז וצ םיא טייקכעלגעמ ַא טַאהעג בָאה ךיא רעדייא

 .ןפורעגקעוװַא רעדיוו םיא ןעמ טָאה ,טכער

 טָאה רעִירפ טשרע !דיישרעטנוא ןַא רַאפ סָאװ :טכַארטעג בָאה ךיא
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 ד לט פ ס עטָאג אנהח

 -עג רימ רַאפ ןַאהַאק .בַא טָאה טציא טָא ןוא ,ךלימ ךָאנ טקישעג ךימ ןעמ

 ,ןכיילג ןייז ןעוועג טלָאװ ךיא יו טדער

 קעװַא רעדיוו זיא ,טריטקיד רעדיוו רימ ,ןעמוקעגקירוצ זיא ןַאהַאק .ְּבַא

 .ןריטקיד ןייז טקידנעעג ךעלדנע ןוא ןעמוקעגקיחוצ ןוא

 םיא בָאה ךיא ,לקיטרַא ןייז ןענעיײלרָאפ םיא רַאפ ןסייהעג רימ טָאה ןע
 ,טנעיילעג

 ,טַאלג ןבירשעג טנייה בָאה ךיא; ,טגָאזעג רֹע טָאה ,*!סָאד זיא סָאוו;

 ריא ןוא ןישַאמ רעד ףיוא ןביירש סיוא רָאנ ךיז טנױעל .טלָאהרעדיװ טשינ
 ."טיײרלָא ןייז טעוו

 | רימ רַאפ ךיז טגָאלקַאב ןַאהַאק .בַא

 ,"סטרעװרָאפ, ןיא ןטעברַא ןיימ ןופ ךָאו עטייווצ יד ,קיטנָאמ ַא ןיא

 יד ןענעייל טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא ,ירפ ץנַאג ןעמוקעג ןַאהַאק .בַא זיא

 -נָא רימ ןוא רימ וצ ןעמוקעגוצ רע זיא ןַאד .רעביירש ערעדנַא ןופ ןעלקיטרַא

 רֶע זיא תורוש רַאּפ ַא טריטקיד רימ טָאה רע יו םעדכָאנ .ןריטקיד ןביוהעג

 ןָאט ןטלפייווצרַאפ ַא טימ טגָאזעג ןוא לסיֿבַא טרעלקעגכָאנ ,ןייטש ןבילבעג

 -עז ןעלקיטרַא עלַא .גנוטייצ ַא ןבעגוצסױרַא סָאװ טימ טשינ בָאה ךיא;

 ."טנַאסערעטניא טשינ ,רעווש ,ענטעמַאה ןענ

 -יימ ַא ןגָאז וצ ךיא ןיב רע ?ןגָאז ךיא ןעק סָאװ .ןגיוושעג בָאה ךיא

 -נעגייפ .ב ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא טנעמָאמ םעד ןיא ?ןכַאז עכלעזַא ןגעוו גנונ

 ןסעגרַאפ ירפרעדניא םענעי בָאה ךיא ,רימ ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה ןוא םיוב

 רע .ןגרָאמירפ עלַא ןָאט סָאד געלפ ךיא יװ ,ךלימ לשעלפ ַא ןעגנערב וצ םיא

 ןוא ןעגנַאגעגקעװַא רע זיא ,ןענַאהַאק טימ ןעמונרַאפ ןיב ךיא זַא ,ןעזעג טָאה

 -ַאק ןיא טָאה םיובנעגייפ סָאװ טָאג טקנַאדעג בָאה ךיא .טגָאזעג טשינרָאג

 .ךלימ ןעגנערב םיא ףרַאד ךיא זַא ,טנָאמרעד טשינ ךימ טייהנזעוונָא סנַאה

 ,ןרעה רע טעװ ָאד ןוא שטנעמ ןקיטכיוו ַא סעּפע וצ יו רימ וצ טדעֶר ןַאהַאק

 ,ךלימ ךָאנ ךימ טקיש ןעמ זַא

 "קיד וצ רימ טָאטשנָא ןַאד ןוא טכַארטעג טייצ ערעגנעל ַא טָאה ןַאהַאק

 רַאפ ןביירש ייז רָאנ ,רעביירש עטוג טָאה סטרעוורָאפ רעד; :רע טגָאז ןריט

 טלָאמעד טָאה רע) ןעניגלָא טמענ .רענעייל םעד דרע רעד ןיא ןבָאה | יז .ךיז

 ןטסינומָאק יד וצ רעבירַא רעטעּפש זיא ןיגלָא ."?סטרעוװרָאפ ,, ןיא טעברַאעג

 ןגעו טביירש רע .("טייהיירפ. רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג זיא ןוא

 -רַא רעד .יינש םעד טגניזַאב רע .ךעלהאּפ ,ךעלעיינש ,ןזַארּפ טימ לופ ,יינש

 ןוא סָאג ןיא סױרַא טייג דַיי ַא ,ךָאװטימ ןגרָאמרעביא ןעניישרעד טעװ לקיט

 -סָאּפ ַא טימ עטָאלב ענדוקסַאּפ ַא ןסיורד ןיא זיא'ס לייוו סיוא ךיז טשטילג
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 טָאה יינש רעד זַא ,השעמ ַא סניגלָא ןענעייל ןַאד רע טעװ .יינש םענדוק

 ."?קיניישט ַא רע טקַאה סָאװ; ;ןגָאז רע טעװ ,ךעלהאּפ

 ַא ,םיובנעגייפ .ב רעזדנוא טמענ, ,טגָאזעג רעטייוו רע טָאה ,*רעדָא;

 -שטנעמ רעד ןגעוו דנַאנַאכָאנ טכַארט רע :עסָאנעג רעיירטעג ַא ,שטנעמ רעביל

 ןָא טשינרָאג רע טבייה *סטרעוורָאפ, ןופ רענעייל םעד ןגעוװ רעבָא ,טייה

 סָאד ."םירצמ ןופ גינעק םעד ,הערּפ , ןגעוו לקיטרַא ןַא טביירש רע .ןרעלק וצ

 ןופ הערּפ ןגעוו ןסיוו דִיי ַא ליוו ךָאװטימ .ךָאװטימ ןעניישרעד ךיוא ףרַאד

 רעבָא ,ןהערּפ ןיא ןענָאמרעד ךיז דִיי ַא ןעק חסּפ ןופ געט יד ןיא !םירצמ

 ."ךָאװטימ ןטימ ַא ןיא ,רעטניוו ןטימ ןיא טשיג

 ,ןכַאז עכלעזַא רימ טלייצרעד ןַאהַאק סָאװ ץלָאטש טליפעג ךיז בָאה ךיא

 ץלַא בָאה ןוא םורַא ץלַא ךיז טיירד םיובנעגייפ יװ ןעזעג בָאה ךיא רעבָא

 טכַארבעג םיא בָאה ךיא יצ םיובנעגייפ ךימ טגערפ טָא-טָא זַא ,טַאהעג ארומ
 .טעּפעשטעג טשינ ךימ טָאה םיובנעגייפ רעבָא ,ךלימ יד

 ןעמ סָאװ םעד ףיוא טגָאלקַאב ךיז ןוא טדערעג רעטייוו טָאה ןַאהַאק

 רע טָאה ןַאד ןוא ,רענעייל םעד טשינ ןריסערעטניא סָאװ ןכַאז ןגעוו טביירש

 ' ;טגָאזעג
 ןרעטנוא טבעלעג טָאה עכלעוו ,עשרַאװ ןופ יורפ ַא ןעמוקעג זיא סע;

 ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ טייצ ןיא ןעוועג זיא סע) םישזער ןשטייד
 ןוא ריא וצ קעװַא טייג רעצעמע ןעוו .(ןלוּפ ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו
 ,טלטסניקעג טשינ ,ךַאפנייא ,טדער יז יו ױזַא טביירש ןוא ריא טימ טדער
 ,?לקיטרַא ןטוג ַא טַאהעג ךיא טלָאװ ,ךעלהאּפ טימ ךעלעיינש ןָא ,ןזַארפ ןָא

 ןוא ריא וצ קעװַא ךיא ייג --- טגָאזעג ךיא בָאה --- טליװ ריא ביוא ---
 ,טגָאז ריא יװ ןביירש ןוװּורּפ לעװ

 ייג/ :טגָאזעג ןוא יורפ רעד ןופ סערדַא םעד ןבעגעג רימ טָאה רע
 *!ךיילג

 לקיטרַא ןייז ןריטקיד טשרעוצ רימ לָאז רע זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא
 .ןייג ךיא לעװ ןַאד ןוא

 ןקיטכענ ַא ןגעו ךיוא זיֹא -- טגָאזעג רע טָאה --- לקיטרַא ןיימ ---

 זיא סָאװ ,יורפ יד ןעז וצ רעסעב טייג .תורּפכ ףיוא ךיוא סע ףרַאד ןעמ .גָאט
 | ,עשרַאװ ןופ ןעמוקעג

 רעטרָאּפער ַא רע ךיא

 -עג טָאה יז זַא ,ביילג ךיא .יורפ רעװעשרַאװ רעד וצ קעװַא ןיב ךיא

 ריא ייב זַא ,ןרָאװעג רָאװעג טרָאד ןיב ךיא .טירטס ןָאטגניוװיר ףיוא טניוװ

 רימ טָאה ןעמ ."גָאט , ןופ רעטרָאּפער ַא ןעוועג ןיוש רעִירפ גָאט ַא טימ זיא
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 -עג םיא בָאה ךיא .סיצנַאד יכדרמ ןעוועג זיא סע .ןעמָאנ ןייז טגָאזעג ךיוא

 .ןרירוקנָאק םיא טימ ןיוש ךיא ףרַאד .רעביירש ןקִיעּכ רעייז ַא רַאפ ןטלַאה

 ןייז ךַאד טעװ ,רעירפ גָאט ַא טימ יורפ רעד ייב ןעוועג רע זיא םעד ץוחַא

 ךיא יו םעדכָאנ זַא ,טגָאזעגנָא רימ טָאה ןַאהַאק .רעירפ ןעניישרעד לקיטרַא

 .םיא רַאפ ןענעייל סע ןוא ןביײרשנָא םיא ךיא לָאז ּויוורעטניא םעד ןבָאה לעוו

 .ןפלעה טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא רעבָא .טייצ ןעמענ ץלַא סָאד ךָאד טעװ

 טלייצרעד רימ יז טָאה ,ביילג ךיא יוװ ןוא ,יורפ רעד טימ טדערעג בָאה ךיא

 .ןכַאז עטנַאסערעטניא

 ןבײרשנָא עיצקַאדער רעד ןיא ירפ ץנַאג ןעמוק וצ ןלַאפעגניײא זיא רימ

 ןיא טעװ סע ביוא .לקיטרַא ןַא טשרע ןַאד ןוא סעיינ יד רַאפ לייט ןסיורג ַא

 לעװ ,?גָאט, ןיא םעד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןעניישרעד וליפַא גָאט ןבלעז םעד

 טשרע זיא "גָאט, ןיא לקיטרַא רעד) .סעיינ יד ןיא סָאד ןבָאה ךיוא רעבָא ךיא

 .(רעטעּפש ךָאװ ַא טימ ןענישרעד

 -רעד סעלַא סָאד ןוא עיצקַאדער רעד ןיא ירפ ץנַאג ןעמוקעג ןיב ךיא

 -רַאפ רעייז ןעוועג טלָאמעד זיא רע .ףָאגָאר ללה ,רָאטקַאדער-סעיינ םעד טלייצ

 -רַאפ טשינ טָאה רע רעבָא ,רָאטקַאדער-סעיינ סלַא טעברַא ןייז טימ ןעמונ

 קעװַא ךייא טצעז; :טגָאזעג ןוא לכיימׂש ןקיטומטוג ַא ןעקנעש וצ רימ ןסעג

 ,"טביירש ןוא

 סָאװ טגערפעג ךימ טָאה רע .טגנַאלרעד םיא סע ןוא ןבירשעג בָאה ךיא

 ביילג ,ןבירשעגפיוא םיא בָאה ךיא .סעיינ יד רַאפ רָאפ גָאלש ךיא ּפָאק ַא רַאפ

 רע ."עשרַאװ ןופ ןעמוקעג טשרע זיא סָאװ ,יורפ ַא טימ ךערּפשעג ַא; :ךיא

 :טגָאזעג רימ ףָאגָאר טָאה רעטעּפש .טוג רעייז זיא סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה

 .ןעוועג היחמ רעטרעוו ענייז טימ ךימ טָאה רע ,"טוג טביירש ריא;

 "וצ עטשרע סָאד זיא ןוא עיצקַאדער ןיא ןעמוקעג ןַאהַאק זיא רעטעּפש

 :רימ וצ ןעמוקעג

 .טגערפעג רע טָאה -- ?יורפ יד ןעזעג טסָאה ,ונ --

 ,טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ָאי --

 ןַאהַאק טָאה --- רָאפ ןַאד רימ ןעייל ןוא ביירש ןוא קעװַא ךיז ץעז ָאט ---

 .טגָאזעג

 ךיא בָאה -- סעיינ יד ןיא ןבירשעג ןופרעד לייט ַא ןיוש בָאה ךיא ---

 ,טגָאזעג

 .טגערפעג רע טָאה --- !שינעלייא יד זיא סָאװ ---

 ןעוועג רעִירפ גָאט ַא טימ טרָאד זיא סע זַא ,טלייצרעד םיא בָאה ךיא

 ."סטרעװרָאפ, ַא טגנַאלרעד םיא בָאה ךיא ןוא *גָאט, ןופ רעטרָאּפער ַא

 !טנכײצעגסיא; :טגָאזעג ןוא סעיינ עניימ טנעיילעגרעביא טָאה רע
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 רעד ףיוא ןריציטקַארּפ טשינ רעמ ןיוש טספרַאד וד ,לקיטרַא םעד ביירשי
 ,"ןביירש ןעק סָאװ ןרעדנַא ןַא ןגירק לע ךיא .ןישַאמביירש

 ,רעטרָאּפער ַא רַאפ טכַאמעג ןַאד ךימ טָאה ןַאהַאק .בַא

 ךלימ ךָאנ ןקיש ףיוא ךימ טרעה םיובנעגייפ .ב

 יַאֹּפ טָאה רעטרָאּפער ַא ןרָאװעג ןיב ךיא סָאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ייב ןעקסערָאמוה עניימ טנעיײילעגרָאפ בָאה ךיא זַא ,טריס

 .עדער ַא ןטלַאהעג טָאה םיובנעגייפ .ב ּוװ ,לָאה-סטרעוװרָאּפ

 סע .עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןסעזעג ןעמיובנעגייפ טימ ןעמַאזוצ ןיב ךיא

 -ַאג יד טָאה םיובנעגייפ .ןטנַאלַאט ןוא רענדער ערעדנַא ךיוא ןסעזעג ןענעז

 ץיז ךיא יו קענש ַאזַא סָאװ טרעדנווװעג ךיז ןוא רימ ףיוא טקוקעג טייצ עצ

 ןוא רעביירש ַא סלַא טלעטשעגרָאפ דלַאב ךימ טָאה ןעמ .םילודג יד ןשיווצ

 רימ ןוא טכַאלעג טָאה םלוע רעד .טנעיילעגרָאפ בָאה ךיא ןוא טסירָאמוה ַא

 ,טכַאלעג ךיוא טָאה םיובנעגייפ ,ב .טרידָאלּפַא

 .טוג רעייז טסנעייל וד; :םיובנעגייפ רימ טגָאז גנוזעלרָאפ ןיימ ךָאנ

 "?טנעיילעג וטסָאה ןכַאז סעמעוו

 ,טגָאזעג ךיא בָאה -- עניימ --

 א טגָאזעג רימ רע טָאה --- טקידלושטנַא --

 ,רעביירש ַא טנעז ריא זַא ,טסוװעג טשינ בָאה

 טשינ ךלימ ןייק ךָאנ רעמ ךימ טָאה רע .ןצריא ןביוהעגנָא ךימ טָאה רע

 .טקישעג

 ןעגנַאגַאב ןיב ךיא; :טגָאזעג ןוא רימ וצ ןעמוקעגוצ רע זיא לָאמניײא

 ,"ךייא ןגעק הלווע עסיורג ַא

 טכַאמ'ס,; :טרעפטנעעג םיא ןוא דייר יד ןגָאלשעגרעביא םיא בָאה ךיא

 ַא טנעז ןוא רימ ןופ רעטלע ליפ ױזַא ךָאד ריא טנעז ןעמעלַאכָאנ .טשינ

 ."ןענידַאב טגעמעג ךיוא ךייא ךיא בָאה ,םכח דימלת

 טפַאשטניירפ עטסערג יד רימ וצ ןזיװעגסױרַא לָאמעלַא ןַאד טָאה רע

 ,זגורב טשינ םיא ףיוא ןיב ךיא סָאװ טײקרַאבקנַאד ןוא

 ךיא -- רעטניוטשרעד

 ןיגלָא .מ |

 ףיוא ּפָארַא ןביוא ןופ טקוקעג טָאה רעכלעוו ,רעביירש יד ןופ רענייא

 "סטרעוורָאפ, ןופ קעװַא רעטעּפש זיא רעכלעוו ,ןיגלָא .מ ןעוועג זיא רימ

 ."טייהיירפ, רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג זיא ןוא ןטסינומָאק יד וצ

 ןוא רענייפ ַא ןייז זומ טסילַאיצָאס ַא זַא ,טביילגעג טלָאמעד בָאה ךיא
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 גלעוו ןוא טסילַאיצָאס ַא ןייז רע לָאז סָאװ וצ ,טשינ ןעוו .שטנעמ רעטוג ַא

 ,טייהשטנעמ עצנַאג יד ןעװעטַאר

 טָאה רע ןעוו .ןיגלֶא שטנעמ םעד ןענַאטׂשרַאפ טשינ רַאפרעד בָאה ךיא

 יטשינ טימ .טכַאלעג ןוא טלכיימשעג רע טָאה ,ןענַאהַאק .בַא טימ טדערעג

 ןָאטעג קוק ַא טָאה רע ןעװ .טדערעג טשינרָאג רע טָאה רעביירש עקיטכיוו

 ןעועג טלָאװ רע יװ ױזַא .םינּפ זגורב ַא ןזיװעגסױרַא רע טָאה ,רימ ףיוא

 .טלעו רעד ףיוא םורַא ךיז יירד ךיא סָאװ ,רימ ףיוא זגורב

 -ַאב ןבָאה סָאװ ,םיא ןגעו סעטכישעג ךס ַא טרעהעגנָא ךיז בָאה ךיא

 .עקצַאצ ןייק טשינ שטנעמ סלַא זיא רע זַא ,ןזיוו

 ףָא גָא ר לל ה

 ךיז טָאה ןיגלָא .ףָאגָאר ללה ןעוועג זיא ןעניגלָא ןופ טסַארטנָאק רעד

 טשינ ךיז ןופ טָאה ףָאגָאר ;ןשטנעמ עטלייצעג טימ זיולב טדערעג .ןזָאלבעג

 ןךיא רעביירש עקינייוו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .סעמיצ ןייק טכַאמעג

 גָאט ןטשרע םעד ןופ רימ וצ ךעלטניירפ רָאג ןעוועג זיא סָאװ ,עיצקַאדער

 ןייגייברַאפ גָאט ןדעי טגעלפ רע .*סטרעוװרָאפ , ןיא טעברַאעג בָאה ךיא סָאװ

 טָאה סָאד ןוא ,ּפָאק ןטימ לקָאש ַא טימ רָאנ ,רעטרעוו ןָא ןסירגַאב ךימ ןוא

 ךימ ידכ געוו ףיוא טגייל רע יוװ ןעזעגסיוא טָאה סע .טוג ןליפ טכַאמעג ךימ

 ךימ לָאז רע םיא ףיוא ןטרַאװ גָאט ןדעי געלפ ךיא .ןסירג ןוא ןייגוצייברַאפ

 .גנוסירגַאב ןייז ןיא ןוא קילב ןייז ןיא טקיטיײינעג ךיז בָאה ךיא .ןייגייברַאפ

 .טעיימסעג טשינ ךיא בָאה םיא וצ ןייגוצוצ .טמערַאװעגנָא ךימ טָאה סָאװ

 -סיוא םיא רַאפ ךיז בָאה ךיא ןוא םיא וצ טנעָאנ לענש ןרָאװעג ןיב ךיא
 .סעּפע ביירש ךיא ןעוו זַא ,עבט עטכעלש ַא בָאה ךיא ,ץרַאה סָאד טדערעג

 ףיוא ןווורפסיוא סָאד ליװ ךיא ;ןביירש ליוו ךיא סָאװ ןלייצרעד ךיא זומ

 טָאה רעביירש רעכלעוו ָאט .גנוקיטומרעד ןוא גנוסייהטוג ַא ןגירק ,ןצעמע

 ךיימ ןעוועג זיא ףָאגָאר ללה .רענעלּפ סנטייווצ ַא ןרעה ןענעק וצ דלודעג

 ,טרעהעגסיוא ךימ טָאה רע .ןברק

 טָאה לזייר עטבילעג ענעזעוועג ןיימ .עטכישעג ַאזַא טריסַאּפ לָאמנייא =

 עלעטש ַא ןגירק ןיא טלַאה רע .טעברַא ןָא זיא ןַאמ ריא זַא ,טלייצרעד רימ

 רַאלָאד טרעדנוה יירד ןטסָאק ףרַאד ןיהַא ךיז ןעיצרעביא סָאד .עדענעק ןיא

 טלָאמעד זיא רַאלָאד טרעדנוה יירד .ןגירק וצ סָאד ּוװ טשינ טסייוו יז ןוא

 ךיא זַא ,טגָאזעג ןוא טּפַאכעגסױרַא ךיז בָאה ךיא .עמוס עסיורג ַא ןעוועג

 קינייװ בָאה ךיא ?ױזַא יו רעבָא .רַאלָאד טרעדנוה יירד יד ןבעג ריא לעװ

 ןיא טגָאזעגוצ בָאה ךיא רעבָא .ןעועג טשינ ךיא ןיב חוטב ןייק .טנידרַאּפ
 .טרָאװ ןטלַאה טלָאװעג בָאה ךיא

208 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא .הצע ןַא ףָאגָאר ללה ייב טגערפעג בָאה ךיא

 ױזַא יװ טשינ סייוו ןוא ןפלעה וצ ןצעמע רַאלָאד טרעדנוה יירד ףרַאד ךיא
 : .רַאפרעד טנעצָארּפ ןלָאצ וצ טיירג ןיב ךיא .ןגירק וצ סָאד

 רימ טעו ריא -- טגָאזעג רע טָאה -- טלעג סָאד ךייא ייל ךיא ---

 ,ןלָאצסיױא

 -- טגָאזעג ךיא בָאה -- גנַאל רעייז ןרעיוד ךָאד טעוװ סָאד רעבָא ---

 ,ךס ןייק טשינ ןידרַאפ ךיא

 רַאפרעד ךָאד גירק ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- טשינ טכַאמ סָאד ---

 ןשטנעמ ןטייווצ ַא ןפלעה וצ ןשטנעמ ַא ףלעה ךיא .טנעצָארּפ ןסיורג ַא

 טלָאמעד זיא רע .טלעג סָאד ןבעגעג גָאט ןטייווצ םעד רימ טָאה ףָאגָאר

 .טרעגלַאװעג טשינ םיא ייב ךיז ןבָאה רעטרעדנוה ןייק .ךייר ןעוועג טשינ

 .ןעילעג טָאה ףָאגָאר ןעמעוו רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ ןיב ךיא ןוא
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 ביל קרַאטש ױזַא בָאה ךיא סָאװ ,ןבעל ןיימ ןיא ךַאז ןייק ןַארַאפ טשינ

 ןיימ רימ טָאה ,ןיוו ןיא טנעדוטס ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .רעטַאעט יו טַאהעג

 . "סיוא ןופרעד לייט ןסיורג ַא בָאה ךיא .ןבעל וצ ףיוא טלעג טקישעג עמַאמ

 ,רעטַאעט בילוצ טרעגנוהעג בָאה ךיא .רעטַאעט ןיא ןטעליב ףיוא ןבעגעג

 ןעמונעג םיבורק עניימ ךימ ןבָאה עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ןעמָאנ םעד) ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,עסעיּפ רעטשרע רעד ןיא .רעטַאעט ןיא

 לארשי רעטעפ ןיימ) יקסוװעשַאמָאט סירָאב טליּפשעג טָאה ,(טשינ ךיא קנעדעג

 טדערעג ןבָאה ןדלעה יד .,(ןיקסװעשַאמָאט סירָאב ןֹופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה

 יד ןופ רענייא טָאה ,סָאװרַאפ ַא ןָא ,גנילצולּפ .ןעגנוזעג ןוא שירעמשטייד

 טָאה ,ָאװַארב טשטַאּפעג ןעמ טָאה .ןעגנוזעג ןוא טלעטשעגקעװַא ךיז ןדלעה

 ךיז רע טָאה ןעגניז סָאד טקידנעעג טָאה רע ןעוו ,דיל ַא ךָאנ ןעגנוזעג רע

 ןטנעמסידָאלּפַא יד רַאפ קנַאד א טקירדעגסיוא ,םוקילבוּפ ןרַאפ טגיינרַאפ

 ןייק טכַאמעג טשינ רימ ףיוא טָאה סע .ןדייר ,עסעיּפ רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא

 רימ טלעפעג עסעיּפ יד זַא ,טקירדעגסיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו .קורדנייא ןטוג

 טלעפעג'ס !רענירג ַא; :ןָאטעג גָאז ַא םיבורק עניימ ןופ רענייא טָאה ,טשינ

 ."?ןסעיּפ ערעסעב ןעזעג רע טָאה (לטעטש ןיימ) עלַאקס ןיא .טשינ םיא

 ַא סנידרָאג ןעז וצ ןעמונעג לָאמנייא ךימ טָאה סיווייד רעטעפ ןיימ

 טָאה ןעמ ."גרעב יד ףיוא, ןסייהעג טָאה עסעיּפ יד זַא ,ביילג ךיא .עסעיּפ

 ןייק טכַאמעג טשינ ךיוא סע טָאה רימ ףיוא ,גרעב ליקסטעק יד ןזיוועג טרָאד

 ןליּפש ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ןסעיּפ יד טימ ךיילגרַאפ ןיא קורדנייא ןקידלַאװג

 ,ןיוו ןיא

 ףייא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רעטַאעט שידַיי ןעוו לָאמ עטשרע סָאד

 "עג ןבָאה סע ּוװ --- ?בָאלק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ , ןיא ןעוועג זיא ,קירד

 ןוא טליּפשעג ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןלעפעג רימ זיא סע .ןרָאטַאמַא טליּפש

 .ל .י ,ןעזייר םהרבא ןופ ןכַאז עצרוק טליּפשעג ןבָאה ייז ,ןליּפש טסנרע רעייז

 | ,םכילע-םולש ,ץרּפ

 סצרַאװש סירָאמ ןיא ןסעיּפ סנייבשריה ןליּפש ןעזעג ךיא בָאה רעטעּפש

 -עג ןיב ךיא ןוא רעצינש עטעירנעה ןופ *רעטַאעט םעיינ, ןיא ןוא רעטַאעט

 ,טקיצטנַא ןעוו

 סקנָארב; סווָאמיד ּפיסֶא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןקידלַאװג ַא
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 ןליּפש ןייז .ןיבור ןושרג ןופ עידעמָאק רעד ןיא ןליּפש סָאד ןוא *סערּפסקע

 ,גָאט ןקיטנייה זיב ךיא קנעדעג

 דיא .טמולחעג טשינ ךיא בָאה ,ןסעיּפ ןביירש לָאמַא לעװ ןיילַא ךיא זַא

 ןייז וצרעד ףרַאד ןעמ .תוחוכ עניימ רַאפ טשינ זיא סָאד זַא ,טקנעדעג בָאה

 זַא ,טָאג ןטעבעג בָאה ךיא .טשינ סע ןיב ךיא ןוא .,טנַאלַאט רעסיורג רָאג ַא

 .ןציקס עשיטסירָאמוה עצרוק ןביירש וצ טנַאלַאט ןוא חוכ ןקנעש רימ לָאז רע

 -עג בָאה ךיא .טגנַאלרַאפ טשינ ףליה סטָאג ךיא בָאה סעמַארד ןביירש ןגעוו

 .ןפלעה טשינ ןײלַא טָאג וליפַא רימ ןעק םעד ןגעוו זַא ,טקנעד

 "טַארייהרַאפ טשינ ,טַאריײהרַאפ ָאי,

 ,ירפ ץנַאג ,גָאט ןדעי .סעיינ ןבירשעג *"סטרעוװרָאפ, ןיא בָאה ןיא

 ןביירש טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא געלפ ךיא ןוא סעיינ ןביירש ןעמוק ךיא געלפ
 .לכיימש היבוט ןעמָאנ ןרעטנוא עציקס עשיטסירָאמוה ַא

 -עטשטפירש רעד טעבראעג ךיוא טָאה סעיינ יד ייב רימ טימ ןעמַאזוצ

 יב .ןציקס ןביירש ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ רע .שטיװָארעשָא .מ רעל

 סעיינ יד ייב .ןציקס יד רקיע רעד ןעוועג ןענעז ,רימ ייב יו טקנוּפ ,םיא

 ייב ןענעז ןציקס יד ."הזה םלוע; בילוצ ,הסנרּפ בילוצ טעברַאעג רימ ןבָאה

 ,טמירַאב ןרעוװ וצ ,ןעמָאנ ַא ןגירק וצ ?אבה םלוע; ,דובכ ןעוועג זדנוא

 ץקיטשירפ ןסע ,ןַארָאטסער ןיא ןּפַאכסױרַא ךיז רימ ןגעלפ סעיינ יד ךָאנ

 -כעלברעטשמוא רעד רַאפ ןצכעוטפיוא עסיורג ערעזדנוא ןגעוו ןסעומש ןוא
 .טייק

 ,רוחב-בעל ַא ןעוועג זיא רע .טשינ ךיא ןוא טַאריײהרַאפ ןעוועג זיא רע

 .גונעג יירפ ןעוועג טשינ זיא רע רעבָא .ןָאט וצ עילוה ַא טַאהעג ביל טָאה רע

 טעּפש זיב ןעגנערברַאפ ןעמַאזוצ ןגעלפ רימ .טַאריײהרַאפ ןעוועג ךָאד זיא רע

 ךיא .דניק ןוא בייוו ןייז וצ רעירפ ןײגמײהַא טזומעג טָאה רע .טנוװָא ןיא

 ןיײגמײהַא טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ,ןָאט ץפיז ַא טגעלפ רע ,ןבילברַאפ ךָאנ ןיב

 ךיא ןעוו ןײגמײהַא ןעק ןוא ,יירפ ןיב ךיא סָאװ ,ןעוועג אנקמ ךימ טָאה ןוא

 טשינ ךיז ףרַאד ךיא .יירפ-וצ ןיב ךיא סָאװ ,ןָאט ץפיז ַא ךיוא געלפ ךיא .ליוו

 .ןײגוצמײהַא ןלייא

 .םעד ןגעוו ןדייר טפָא ןגעלפ רימ

 םוק ךיא ןעוו -- ןגָאז םיא וצ ךיא געלפ --- ,שטיוװָארעשָא עגעלָאק ---

 לָאז סע רעוו טשינ בָאה ךיא סָאװ ,ךימ טסירדרַאפ ,דימ ןוא טעּפש םיהַא

 ױזַא ןעוועג וטסיב ּוװ ,וד רעּפעלש וד , ;ןגָאז ןוא ןָאט יירשעג ַא רימ ףיוא

 לייוו ,קיטעמוא רימ זיא סע ??טכענ עצנַאג םורַא ךיז וטסּפעלש ּוװ ,טעּפש

 !טשינ רימ ףיוא טיירש רענייק
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 ךייז וצ טכעלש ןיא סע ןוא טַאריײהרַאפ ןייז וצ טוג טשינ זיא סע ---

 ,טגָאזעג רע טָאה --- טַארייהרַאפ טשינ

 רַאפ טשינ ייס ןוא טַארייהרַאפ ייס ןייז טפרַאדַאב טלָאװ שטנעמ ַא --

 זדנוא ןופ רעװ טשינ קנעדעג ךיא .טגָאזעג זדנוא ןופ רענייא טָאה --- טַאריײה

 ,טגָאזעג סָאד טָאה'ס

 ןסייה לָאז סע ,עידעמָאק ַא ןביירש טנעקעג םעד ןגעוו טלָאװ ןעמ ---

 ךיא .טגָאזעג זדנוא ןופ רענייא טָאה --- *טַארייהרַאפ טשינ ,טטרייהרַאפ ָאיק

 ,טגָאזעגסױרַא סָאד טָאה זדנוא ןופ רעוו טשינ קנעדעג

 ןסָאלשַאב ןבָאה רימ זיב םעד ןופ טדערעג גנַאל ױזַא ןבָאה רימ ,ץרוק

 ,?טַארייהרַאפ טשינ ,טַאריײהרַאפ ָאי; ןעמָאנ ןטימ עידעמָאק ַא ןביירש וצ

 טמעשעג ךיז טלָאװ ךיא .ןָאט וצ סָאד טגַאװעג טשינ ךיא טלָאװ ןיילַא

 ,םעד רַאפ הּפצוח גונעג טַאהעג טשינ בָאה ךיא .ןכַאלסױא טשינ ךימ לָאז ןעמ

 ןבעג טנעקעג טָאה סָאװ ,שטיװָארעשָא יוװ ַאזַא ,ףתוש ַא טימ ןעמַאזוצ רעבָא

 ךיז ןבָאה רימ ןוא .טַאהעג ארומ טשינ ךיא בָאה ,קזוח ןכַאמ רַאפ ׂשטַאּפ ַא

 ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג

 ןַאמסטרָאװ לאקזחי ר"ד

 -עס ןוא טירטס עט15 ףױא רעמיצ ַא ןיא טניוװעג טלָאמעד בָאה ךיא

 לאקזחי ר"ד טניֹועג טָאה זױה:-טנעמטרַאּפַא ןבלעז םעד ןיא .וינעווע דנָאק

 ּרעטלע ךס ַא ןעוועג זיא רע .רוחב ַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,ןַאמסטרָאװ

 ,ןבעל ץנַאג ןייז רוחב ַא ןבילברַאפ זיא רע .רימ ןופ

 .טסינויצ רעמערַאװ ַא ןוא טסילַאנרושז ַא ןעוועג זיא ןַאמסטרָאװ ר"ד

 םיא טימ רע טָאה ,עיידיא רעשיטסינויצ רעד ןגעק ןעוועג זיא רעצעמע ןעוו

 .ןגָאז רע טגעלפ ,"טשינ ךיא דער ןויצ-יאנוש טימ, .טדערעג טשינ

 ןגעלָאק עניימ ןופ ךס ַא .טעדניירפַאב קרַאטש רימ טימ ןעוועג זיא רע

 סָאװ ,רעדנּוװ ַא זיא'ס זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז .ןרעדנּווװ םעד ןגעוו ךיז ןגעלפ

 ןעוועג ןענעז עלַא טעמכ .םיא טימ טּפַאשטניירפ ןיימ ןטלַאהפיוא ןעק ךיא

 -סיוא ןייז בילוצ ןַאמסטרָאװ ר"ד ןופ ןטלַאהעג בָאה ךיא .טגירקעצ םיא טימ

 .טייקכעלרע ןייז בילוצ ןטילעג ךס ַא טָאה רע .טייקכעלרע ןוא טײקנטלַאהעג

 טגנַאלרַאפ ךיוא רע טָאה סָאד ןוא ,ךעלרע טנעצָארּפ טרעדנוה ןעוועג זיא רע

 טגעלפ רע ןעוו .זגורב ןעוועג טשינ םיא ףיוא רַאפרעד ןיב ךיא .ערעדנַא ןופ

 טנעצָארּפ טרעדנוה טשינ רעדָא ןטלַאהעגסיױא טשינ ןיב ךיא זַא ,ןזיײװַאב רימ

 .ןַאמסטרָאװ ר"ד יו ןייז ןענעק עלַא טשינ זַא ,ןגָאז םיא ךיא געלפ ,ךעלרע

 רע טָאה ףוס םוצ .ןלעפעג ןיוש םיא זיא סָאד .ןַאמסטרָאװ ןייא זיולב ןַארַאּפ

 ,טייצ עגנַאל ַא זגורב ןעוועג רימ טימ זיא ןוא טגיױקעצ ךיוא רימ טימ ךיז
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 ,"דנַאברַאפ רענַאיצילַאג, ןופ טעקנַאב ַא ןכַאמ ןזָאלעג ךיז בָאה ךיא לייוז

 טזָאל סע רעוװ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .ךוב ַא םעניימ ןבעגעגסיױרַא טָאה סָאוװ

 רימ טימ םעד בילוצ טָאה רע .רעכוז 'דובכ א רע זיא ,טעקנַאב ַא ןכַאמ ךיז
 .רָאי עכעלטע טדערעג טשינ

 יד ןביירש וצ טקיטומרעד קרַאטש ךימ טָאה ןַאמסטרָאװ ר"ד רעד טָא

 .עמעט יד ןלעפעג זיא םיא ."טַארייהרַאפ טשינ -- טרייהרַאפ ָאי; עידעמָאקי

 .ףתוש ַא טימ סָאד ביירש ךיא סָאװרַאפ רימ וצ תונעט טַאהעג רעבָא טָאה רע

 !ףתוש ַא טימ ןביירש ןעמ ןעק -- טהנעטעג רע טָאה --- יֹוזַא יו ---

 ערעדנַא ןוא ליטס רעדנַא ןַא ךָאד טָאה רעדעי -- ןגירשעג רע טָאה --

 .ןעיידיא

 ןוא ןַאלּפ םעד טעברַאעגסיוא ןעמַאזוצ ןבָאה רימ זַא ,גנורעלקרעד ןיימ

 ןענעז סע זַא ןוא ,עסעיּפ ַא ןביירש וצ הוכ ןיא טשינ ךיז ךיא ליפ ןײלַא זַא

 טשינ טָאה ,ךַָאז ןייא ןבירשעג ןבָאה רעביירש ייווצ ּוװ ,ןלַאפ ךס ַא ןַארַאפ

 םעד בילוצ ךיז טָאה רע .ןשקע רעניילק ןייק טשינ ןעוועג זיא רע ,ןפלָאהעג

 טָאה רע ןעוו .געט רָאּפ ַא זגורב ןעוועג רימ טימ זיא ןוא טגירקעצ רימ טימ

 ןעמַאזצ ןטעברַא רימ ןוא גָאט עלַא רימ וצ טמוק שטיוװָארעשָא יו ןעזעג

 .הכרב ןייז ןבעגעג רימ ןוא ןטעבעגרעביא רימ טימ ךיז רע טָאה

 רע ןעוו רעבָא .טגירקעצ ןעמעלַא טימ טעמכ ןעוועג זיא ןַאמסטרָאװ ר"ד

 רע .טניירפ רעתמא ןַא ןעוועג רע זיא ,םענייא טימ טניירפ ַא ןעוועג זיא

 ןעוו ,עידעמָאק רעד ףיוא טעברַא ןיימ טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה

 -סיוא טשינ ךיז ןענעק ןשטיװָארעשָא טימ ךיא זַא טלייצרעד םיא בָאה ךיא

 ;ןגָאז רימ רע טגעלפ ,שרעדנַא סעּפע ליוװ ןוא שרעדנַא סעּפע ליוװ רע ,ןכיילג

 ןיא טָאה ןיילַא רע .?ןסימָארּפמָאק ןכַאמ ןבעל ןיא זומ ןעמ ,לסיבַא ךָאנ ביג;

 רע טָאה רימ רעבָא .ןסימָארּפמָאק ןייק טכַאמעג טשינ ךיז רַאפ ןבעל ןייז

 ןשטיװָארעשָא טימ ךיא בָאה תוצע סנַאמסטרָאװ ר"ד קנַאדַא ןוא .ןטָארעג טוג

 רַאפ טשינ --- טַארייהרַאפ ָאי, עידעמָאק יד ןבירשעגנָא ןוא ןכילגעגסיוא ךיז
 ."טָאריײה

 עסעיּפ ַא ןביירש רעביירש ייווצ יו

 -עמָאק יד ןעמַאזוצ ןבירשעג ןבָאה שטיװָארעשָא עגעלָאק ןיימ ןוא ךיא

 -עג ןענעז ןרעטקַארַאכ-טּפיױה יד .*טַארייהרַאפ טשינ --- טַאריײהרַאפ ָאי; עיד

 -ייהרַאפ טשינ זיא סָאװ רעטייווצ ַא ןוא טַאריײהרַאפ זיא סָאװ ,רענייא ןעוו

 טַארייהרַאפ זיא רעכלעוו ,שטיװָארעשַא זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סע .טַאר

 -רַאפ טשינ םעד ןרעדליש לָאז ךיא ןוא ןַאמ ןטַארייהרַאפ םעד ןרעדליש לָאז

 .רוחב ַא ןעוועג ןיב ךיא לייוו ,ןטַאריײה

75 



 דל עפ ס עטָאג אנ ח

 טָאה שטיװָארעשָא ,טכייל ױזַא טשינ ןעמוקעגנָא זדנוא זיא טעברַא יד

 -ייהרַאפ רעד ,רע זַא ,טלָאװעג שטיװָארעשָא טָאה .ךימ ןוא ךיז טרעדלישעג

 רעד ,ךיא זַא ,טלָאװעג בָאה ךיא .עלָאר עטסקיטכיװ יד ןייז לָאז ,רעטַאר

 .רעקיטכיוו ןייז לָאז ,רוחב

 .ןטיקיטײרטש ךס ַא ןעמוקעגרָאפ םעד בילוצ זדנוא ןשיװצ ןענעז'ס

 ןעמוקעגסױרַא יענעז ןלָאר עדייב .ןכילגעגסיוא ךיז רימ ןבָאה ףוס םוצ רעבָא

 .קרַאטש ךיילג טעמכ

 ןבָאה רימ לייוו ,טריטקיד טָאה שטיװָארעשָא ןוא ןבירשעג בָאה ךיא

 סָאװ טנעיילעגרעביא טָאה ןעמ ןעוו רעבָא .רעלענש ביירש ךיא זַא ,טקנעדעג

 יװ שרעדנַא ןבירשעג בָאה ךיא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,ןבירשעג בָאה ךיא

 לָאז דלעה ןייז זַא ,טלָאװעג טָאה שטיװָארעשָא .טריטקיד טָאה שטיװָארעשָא

 טשינ בָאה ךיא .רענַיַארקוא ןַא זיא רע .רעטרעוו עשיסור לסיבַא ןפרַאװנײרַא

 ךיז ןבָאה רימ .רענַאיצילַאג ַא ךָאד ןיב ךיא .רעטרעוו עשיסור יד טלָאװעג

 -מָאק ַא ךרוד םולש טכַאמעג ךעלדנע ןוא ,ןעגנודעג ,טהנעטעגסיוא םעד ןגעוו

 -טע ןוא ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא ןענעז רעטרעו עשיסור עכעלטע .,סימָארּט

 "רעוו עשטייד רָאּפ ַא טַאהעג עסעיּפ רעד ןיא בָאה ךיא .ןבילבעג ןענעז עכעל

 ,ןפרַאװסױרַא ייז לָאז ןעמ זַא ,טריפעגסיוא שטיװָארעשָא טָאה ,רעט

 יװ .,ןעוועג זיא עגַארפ יד ןוא ,ןרָאװעג קיטרַאפ ךעלדנע זיא עסעיּפ יד

 .עסעיּפ ַא ןביירשנָא יו רערעווש רשפא ןעוועג זיא סָאד .יז ןעמ טפיוקרַאפ

 ןבָאה ווָאמיד ּפיסָא ,ןיביל .ז ,ןירבָאק ןָאעל יו ןגרוטַאמַארד עטנַאקַאב יד

 ּוצ טָאה ןעמ .טמירַאב ןעוועג ןענעז ייז .עסעיּפ ַא ןפיוקרַאפ טנעקעג טכייל

 זיב טָאה ןעמ .ייווצ ךָאנ ןוא סעקענש ?זדנוא וצ דעבָא .יורטוצ טַאהעג ייז

 -תוש ייווצ ןופ ןרעוו ןבירשעגנָא לָאז עסעיפ ַא זַא ,טרטהעג טשינ טלָאמעד

 -רעטַאעט יד ןוא ןסעיּפ טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ןבָאה רעביירש ךס ַא .,םיפ

 ,ןדייר ייז טימ טלָאװעג טשינ וליפַא ןבָאה םיטַאבעלַאב

 יד טלָאװ ,שטיװָארעשָא עגעלָאק ןיימ טשינ ןעוו זַא ,ןבעגוצ זומ ךיא

 -עגפיוא טשינ לָאמנײיק *טַארייהרַאפ טשינ -- טַאריײהרַאפ ָאי; עידעמָאק

 "ַאב-רעטַאעט ַא וצ ןגָאז וצ טמעשעג טלָאמעד ךיז בָאה ךיא .ןרָאװעג טריפ

 -עג ןליפַא םיא טלָאװ ךיא ןעוו .עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא בָאה ךיא זַא ,סָאבעל

 "עג טלָאװ סָאװ ,לכיימש ַא טימ ןָאטעג קוק ַא רימ ףיוא רע טלָאװ ,טגָאז

 ."!עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא טָאה סע רעוו רָאנ עז, :טניימ

 טָאה רע .שרעדנַא ץנַאג ןעוועג רעבָא זיא שטיװָארעשָא עגעלָאק ןיימ

 טַאהעג ןעמ טָאה שיסור רַאפ ,שיסור טדערעג טָאה רע .טומ ךס ַא טַאהעג

 ךיוא טָאה רע .לרעטופ ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג זיא רע .ץרא-ךרד סיורג

 .ןקעטש ַא ןגָארטעג
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 "רעטַאעט םעיינ, ןיא םוק, :שטיװָארעשָא עגעלָאק רימ טגָאז לָאמניײא

 ."ףסעיּפ רעזדנוא ןענעייל

 ,טימסדלָאג לאיחי ,קינלוקס השנמ טליּפשעג ןבָאה רעטַאעט םעיינ ןיא

 רעד ןוא רעצינש עטעירנעה ,טכַאש װַאטסוג ,לעּפַא הנח ,שטיװָאמַארבַא הניד

 ןיא ןליּפש ןלעוװ ייז ןוא ,טיורקדליש ףלָאדור רעליּפישוש רעטמירַאב-טלעוו

 ,ןביילג טנעקעג טשינ סָאד בָאה ךיא ?עסעיּפ רעזדנוא

 טיורקדליש ףלָאדור

 רעליּפשיוש רעטסעב רעד ןעוועג זיולב טשינ זיא טיורקדליש ףלָאדור

 ןיא רעליּפשיוש רעטסערג רעד ךיוא רׂשפא רָאנ ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא
 ,טלעוו רעד

 סָאד קנעדעג ךיא ןוא "?קָאלייש, ןיא ןליּפש ןטיורקדליש ןעזעג בָאה ךיא

 .טציא ךָאנ ךיא קנעדעג "!ַאקישַאי, ןפורסיוא ןייז .גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ
 ןצרַאה ןיא ףיט ןיירַא לָאז סע זַא ,יירשעג ַאזַא ןבעג טנעקעג טָאה ךָאנ רעוו

 טעװ רע ןוא .טָאג ַא רַאפ ןטלַאהעג רעליּפשיױש סלַא םיא בָאה ךיא ?ןיירַא
 רעזדנוא זַא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא !ךעלגעממוא ?עידעמָאק רעזדנוא ןיא ןליּפש
 םעד ןיא לָאז טיורקדליש זַא ,ךַאװש וצ ןוא ןיילק וצ ,םערָא וצ זיא עסעיּפ
 ,ןליּפש

 ,טביילגעג טָאה רע .שיטסימיטּפָא ןעוועג זיא שטיװָארעשָא עגעלָאק ןיימ
 יו ענעצס ַא טליּפשעגּפָא רימ רַאפ טָאה רע ,עסעיּפ יד ןליּפש טעװ ןעמ זַא
 ,רעכיז ןעוועג זיא רע ,ןַאמ ןטַאריײהרַאפ םעד ןליּפש טעװ טיורקדליש ױזַא
 רעטקַארַאכ םעד ןליּפש טיורקדליש טעװ ,עסעיּפ יד ןליּפש טעװ ןעמ ביוא זַא
 ןיא םיא רַאפ עלָאר רעדנַא ןייק .סע טסייה ןשטיװָארעשָא ,ןטַאריײהרַאפ ןופ

 םעד וצ טעוװ'ס זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא רעבָא .ןעוועג טשינ זיא עסעיּפ רעד

 ןשטיװָארעשָא ןזָאלעג בָאה ךיא .ןליּפש טשינ סע טעװ ןעמ .ןעמוק טשינ

 רע סָאװ םעד ןגעוו יא טלכיימשעג בָאה ןוא טיורקדליש יװ עלָאר יד ןליּפש

 עכייר ַאזַא טָאה רע סָאװ םעד ןגעװו יא ,רעטַאעט ןייק ןליּפש טשינ ןעק
 .עסעיפ רעזדנוא ןיא ןליּפש טעװ טיורקדליש זַא ,טביילג רע סָאװ ,עיזָאטנַאפ

 לָאז ךיא זַא ,טגָאזעג טָאה רע .עסעיּפ יד ןענעייל ןעגנַאגעג ןענעז רימ

 ,ןטיורקדליש רַאפ טַאהעג ארומ בָאה ךיא .טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .ןענעייל

 ךיז טעװ רע .רָאיטקַא ןסיורג ַאזַא רַאפ ןענעייל וצ טַאהעג ארומ בָאה ךיא

 .טבַארטעג ךיא בָאה ,ןענעייל ךימ קידנרעה ןכַאלעצ

 זיא סע ןוא ןעוועג טשינ טיורקדליש ףלָאדור זיא גנוזעלרָאפ רעד ייב
 רעד ,רעצינש סִיּול זיולב ןעוועג ןענעז סע .ןצרַאה ןופ ןייטש ַא רעטנורַא רימ
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 -עג רעװ ,ןָאזרעּפ עכעלטע ךָאנ ןוא ,רעצינש ַאטעירנעה ,רעמיטנגיײא-רעטַאעט

 ,טשינ ךיא קנעד

 ךיא קנעדעג שטיװָארעשָא יצ ךיא ,עסעיּפ יד טנעיילעג טָאה סע רעוו

 ַא טנעיילעג טָאה רע ,טליטעצ ךיז ןבָאה רימ זַא ,ךעלגעמ .טשינ ךיוא

 ,טפלעה ַא ךיא ןוא טפלעה

 ןעמ .ןרָאװעג ןלעפעג עסעיּפ יד זיא גנושַאררעביא רעטסערג ןיימ וצ

 טלייטעצ ךיז ןבָאה רימ .טשינ ךיא קנעדעג ליפיוו ,טלעג ןבעגעג זדנוא טָאה

 רקיע רעד .קיטכיוו ןעוועג טשינ זיא טלעג סָאד רעבָא .רַאלָאד רָאּפ יד טימ

 .עסעיּפ רעזדנוא ןיא ןליּפש טעװ טיורקדליש !דובכ ַאזַא ,דובכ רעד ןעוועג זיא

 סע .עסעיּפ רעזדנוא ןיא ןליּפש ףרַאד סע רע טנכערעגסיוא טָאה ןעמ

 ןליּפש לָאז ,ןשטיוװָארעׂשָא ,ןַאמ ןטַארייהרַאפ םעד זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא

 -סדלָאג לאיחי ןליּפש לָאז ,סע טסייה ךימ ,רוחב םעד .טיורקדליש ףלָאדור

 ,רָאיטקַא רעכעלרעדנּוװ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע ,טימ

 | !דובכ ַאזַא

 יד ןליּפש ןלעוװ טשינ לָאז טיורקדליש זַא ,טַאהעג ארומ רעבָא טָאה ןעמ

 ַא ןעוועג זיא עלָאר יד .םעד רַאפ טלַא וצ זיא רע לייוו ,עלָאר עטנכיײצעגנָא

 םיא ןבָאה ךעלבייוו ןוא ךעלבייוו ביל טָאה סָאװ רענייא .עלָאר-רעבָאהביל

 ןעוועג זיא רע .רעבָאהביל ַא יו ןעזעגסיוא טשינ טָאה טיורקדליש .ביל ךיוא

 טוט סָאװ .עלָאר רעד רַאפ טסַאּפעג טשינ טָאה רע .לכייב ַא טַאהעג טָאה ,קיד

 רעװ רָאט ?עלָאר יד ןליּפש טשינ ליוװ רע זַא ,טגָאז טיורקדליש ןעוו ,ןעמ

 ,ךיא ,עלָאר-טּפיױה ַא ךָאנ ןעוועג זיא ?טיורקדליש טשינ זַא ,ןליּפש סָאד לָאז

 .רעגנִיי ךָאנ ןייז טפרַאדעג ןעמ טָאה עלָאר רעד רַאפ רעבָא .רוחב רעד

 רעד ןיא ןבײרשנײרַא ןלָאז רעסַאפרַאפ יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע

 רָאי קיצרעפ זיא עידעמָאק רעד ןופ ןַאמ רעטַארייהרַאפ רעד זַא ,עסעיּפ

 ,קיצנאווצ ןוא ףניפ ןייז טפרַאדעג רע טָאה גנולדנַאה רעד טיול שטָאכ .טלַא

 .ץראיךרד סיורג טַאהעג טיורקדליש טָאה סרעסַאפרַאפ רַאפ

 עלָאר ןייז ןליּפש לָאז ינומ לּוָאּפ זַא ליוו טיורקדליש

 "נייא טָאה רע ןוא ןטיורקדליש רַאפ עסעיּפ יד טנעיילעג ןַאד ןבָאה רימ

 עלָאר עניילק ַא ןעמונעג רע טָאה ךיז רַאפ .שרעדנַא רָאג ןלָאר יד טלייטעג

 סָאװ ןטַארייהרַאפ םעד ןופ עלָאר יד .רעטכיד ןטיירדעצ םענעגושמ ַא ןופ

 ,ינומ לוָאּפ ןליּפש לָאז סָאד זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,ןליּפש טלָאװעג טָאה רע

 ינומ לוָאּפ זַא ,טגָאזעג םיא ןעמ טָאה .דניירפנעזייוו ינומ רעקיטלָאמעד רעד

 רעד טימ ןעמ טרַאװ ,ונ; :טגָאזעג רע טָאה .רעטַאעט סצרַאװש ןיא טליּפש

 ,"ינומ לוָאּפ ןגירק ןענעק טעװ ריא ןעוו ,רָאי ןקידנעמוק זיב עסעיּפ
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 ןטלַאהעג ךיז טָאה רעטַאעט סָאד .ןפלָאהעג טשינ ןבָאה תונעט םוש ןייק

 טשינ ןעק ,עלָאר-טּפױה יד טשינ טליּפש רע ביוא ,ןטיורקדליש ףלָאדור ףיוא

 ,ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,גלָאפרעד ןייק ןייז

 ןליּפש ייז ןענעק יו ,טלפייווצרַאפ ןעוועג ןענעז רעמיטנגיײא-רעטַאעט יד

 סָאװ ,רעטכיד ַא ןופ לכעלָאר ַא ןליּפש טעוװ טיורקדליש ףלָאדור ּוװ ,עסעיּפ ַא

 טוג עקַאט רשפא טלָאװ רע .קעװַא טייג ןוא טונימ ףניפ ףיוא ןיירַא טמוק

 טמוק םלוע רעד ?ךַאז ַאזַא ןָאט ןעמ ןעק יד רעבָא .לכעלָאר סָאד טליּפשעג

 .ןטיורקדליש ןעז ךָאד

 טדנעוװעג ךיז טָאה ןעמ .הכמ רעד וצ האופר ַא ןענופעג ךעלדנע טָאה ןעמ

 טָאה רעליּפשיוש רעסיורג רעד ןעמעוו רַאפ ,בייוו סטיורקדליש וצ םעד ןגעוו

 ףיוא טליּפשעג טָאה רע ןעוו ,ןעוועג זיא רע סיורג יו .טַאהעג ארומ ךעלקערש

 -עג םיא ףיוא טָאה בייוו ןייז ןעוו ןעזעגסיוא רע טָאה ןיילק ױזַא ,עניב רעד

 יד ןליּפש טשינ טעװ טיורקדליש ביוא זַא ,טגָאזעג ריא טָאה ןעמ .ןגירשי

 טעװ רע ןוא רעטַאעט סָאד ןכַאמרַאפ ןעמ טעוװ ,םיא טיג ןעמ סָאװ עלָאר

 ,ןפָאלעגמײהַא דלַאב זיא ןוא טרעהעגסיוא סעלַא טָאה יז .טיורב ןָא ןביילב

 טשינ רענייק טָאה ןטיורקדליש וצ טגָאזעג טָאה טיורקדליש .סרמ סָאװ

 ,ירפ רעד ןיא ,גָאט ןטייווצ םעד .טגָאזעג גונעג םיא יז טָאה אמתסמ .טרעהעג

 -נוא ךיז טָאה ןוא טיורקדליש ףלָאדור רעליּפשיוש רעסיורג רעד ןעמוקעג זיא

 .עלָאר יד ןליּפש וצ ןעמונעגנָא טָאה ,ןבעגעגרעט:

 ןבָארּפ ייב

 יו .,ןבָארּפ יד ייב ןסעזעג ןענעז שטיוװָארעשָא עגעלָאק ןיימ ןוא ךיא

 רע .עלָאר עדעי טשטייטעגסיוא טָאה רע יװ טריסישזער טָאה טיורקדלישי

 ךיא .ןקוקנָא לָאמעלַא ךיז ןגעלפ רימ ,ןליּפש ּוצ יו ןזיוועג םענייא ןדעי טָאה

 רימ ןעוו :טכַארטעג בָאה ךיא .טכַארטעג טלָאמעד טָאה רע סָאװ טשינ סייוו

 רעוו רעבָא ,טליּפש רע יוװ ,עלָאר ַא סיוא טשטייט רע יװ ,טוג ױזַא ןביירש

 !סָאד ןעק
 יד ייב טָאה רע ןוא ,גנויבעל ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה רע

 רע רעבָא ,טצנַאטעג טשינ טָאה רע .ךיא קנעדעג ,לצנעט ַא ןבעגעג ןבָארּפ

 קורדנייא ןַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,לסיפ ַא טימ ןָאטעג ךַאמ ַא סעפע טָאה

 רע, :שטיװָארעשָא עגעלָאק וצ טגָאזעג טלָאמעד בָאה ךיא .טצנַאט רע יוװ

 ."וועידעבעל יו רעסעב טצנַאט ןוא טשינ ךיז טכוד טצנַאט

 ןוא ןבָארּפ ייב רימ טימ ןעמַאזוצ ןציז טגעלפ ׂשטיוװָארעשָא עגעלָאק ןיימ

 ןבָאה רימ .עסעיּפ רעזדנוא ןָא ןסעגרַאפ ןבָאה רימ .ןטיורקדליש ןרעדנּוװַאב
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 ד ל 9 פ סע טָאג אנח

 ײױזַא ,טליּפש רע ןעו ךיוה ױזַא ףיוא ךיז טבייה סָאװ רעלטסניק ַא ןעזעג

 .עסעיפ עטסעב יד ןייז ןעק סע יו רעכעה ךס ַא ,ךיוה

 האנש-האנק

 בָאה ךיא זיב האנש-האנק סנױזַא זיא'ס סָאװ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא

 .ןסעיּפ ןביירש ןביוהעגנָא

 רעזדנוא טפיוקרַאפ ןבָאה שטיװָארעשָא .מ עגעלָאק ןיימ ןוא ךיא ןעוו

 ערעזדנוא ןופ לָאצ יד זיא ,"טַארייהרַאפ טשינ -- טרייהרַאפ ָאיע עידעמָאק

 .גָאט וצ גָאט ןופ ןסקַאװעג םיאנוש

 .ןסעיּפ ןבירשעג ןבָאה רעביירש ךס ַא ןעוו טייצ ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 יד סָאװ ,עמַארד עתמא יד ןבירשעגנָא טָאה רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רעדעי

 ןעוװעג ןענעז סע .ןפיוקרַאפ טנעקעג טשינ יז טָאה רע רעבָא .ףרַאד טלעוו

 "עג ןוא ןסעיּפ ערעייז טפיוקרַאפ טכייל ןבָאה סָאװ רעביירש רָאַּפ ַא זיולב

 סולפנייא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,יד ןעוועג ןענעז סָאד .םעד רַאפ טלעג ןגָארק

 ךעמ .טעטיצילבוּפ ןגירק טנעקעג ייז ךרוד טָאה ןעמ ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא

 ּוצ טשינ ייז לָאמנייק סולשַאב םעד טימ ןסעיּפ ערעייז טפיוקעג ייז ייב טָאה
 ,ןליּפש

 יד ןפיוקרַאפ רָאי סעדעי טגעלפ סָאװ רעביירש ןייא טנעקעג בָאה ךיא

 ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא רע .ןעמָאנ םעיינ ַא זיולב טימ עסעיּפ עבלעז

 ףשסעיּפ ַא טריפעגפיוא עקַאט טָאה ןעמ ןעוו ,גנוטייצ ַא ןיא טײז-רעטַאעט ַא

 .ןסעפיוא טלָאװעג ןגעלָאק ענייז םיא ןבָאה ,רעביירש ןגנוי ַא ןופ

 ןיימ ןוא ךיא זַא ןרָאװעג ריֹוװעג זיא ןעמ סָאװ גָאט ןטשרע םעד ןופ

 טַאריײהרַאֿפ ָאי; עידעמָאק רעזדנוא טפיוקרַאפ ןבָאה שטיװָארעשָא עגעלָאק

 רַאפ .םיאנוש לסיב שּפיה ַא ןגָארקעג ןיוש רימ ןבָאה ,*טַארייהרַאפ טשינ ---

 רעבָא .טגָאזעג טשינרָאג םיא ןעמ טָאה ,טַאהעג ארומ ןעמ טָאה ןשטיווָארעׂשָא

 -פיוא ױזַא טעװ ןעמ ,, .ךעלטרעווכעטש ןבעג ןביוהעגנָא דלַאב ןעמ טָאה רימ

 ךייא טָאה ,"רָאה ןסקַאװ ןלעוװ עינָאלד ןיימ ףיוא ןעוו יװ ,עסעיּפ ןייד ןריפ

 ןוא טפיױק רעטַאעט סָאד סָאװ ןסעיּפ ןגעוו ןסייוו רימ; :טגָאזעג עגעלָאק

 .טגָאזעג רעטייווצ ַא טָאה ,"טשינ לָאמניײק ייז טליּפש ןעמ

 ןליּפש טעװ ןעמ יצ ,רעכיז ןעוועג טשינ ךיוא ביײהנָא ןיא ןיב ןײלַא ךיא
 רימ סע טָאה רערעדנַא ןַא ןעו ןסָארדרַאפ טָאה רימ רעבָא .עסעיּפ ןיימ
 ,טגָאזעג

 -ניא טעװ ןעמ זַא ,סנָאנַא רעד ןעגנוטייצ יד ןיא ןענישרעד זיא סע ןעוו
 -קַא יד טנכערעגסיוא טָאה ןעמ ןוא עידעמָאק רעזדנוא ןליּפש ןבײהנָא ןכיג
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 -עגפיוא רימ טימ ןגעלָאק רָאּפ ַא ןבָאה ,ןעמענ לײטנָא ןלעװ סָאװ ןרָאיט

 ,ןדייר טרעה

 -רַאפ ָאי זדנוא ןבָאה סָאװ רעביירש עטלייצעג רָאּפ ַא ןעוועג ןענעז סע

 ."ןרעו טכירעגפיוא עגעלָאק ַא רערעזדנוא לָאז ,הברדא; :טגָאזעג ןוא ןעניג

 .רָאּפ ַא זיולב ןעוועג ןענעז סָאד רעבָא

 גנורעטסײגַאב טימ געלפ ךיא ןוא ווִיַאנ רעייז טלָאמעד ןעוועג ןיב ךיא

 -כָאנ רימ ןגעלפ ןגעלָאק עניימ .עבָארּפ טכַאמ טיורקדליש ױזַא יו ןלייצרעד

 שטיװָארעשָא עגעלָאק ןיימ ןעוו .ןטיורקדליש ךָאנ ךַאמ ךיא ױזַא יװ ןכַאמ

 טָאה רע ,טַאהעג ארומ ןעמ טָאה ,עבָארּפ רעד ןגעוו טלייצרעד סעּפע טָאה

 .שטַאּפ ַא ןבעג רעדָא ,שיסור ףיוא טרָאװ ףרַאש ַא ןגָאז ,זייב ןרעוו טנעקעג

 ,טגנַאלרעד רימ זיולב ךעלטרעווכעטש עלַא ןעמ טָאה

 רעזדנוא זַא טמולחעג רימ ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא זַא ,קנעדעג ךיא

 -ייצ יד ןענישרעד ןענעז סע יוװ םעדכָאנ ןוא .גלָאפרעד רעסיורג ַא זיא עסעיּפ

 ךימ רעביירש ייווצ ןבָאה ,עסעיּפ רעזדנוא ףיוא ןעגנַאזעג-ביול טימ ןעגנוט

 ךיא יװ םעדכָאנ טשרע .ןגרעוו ןעמונעג ךימ ןוא לגרָאג םייב ןָאטעג ּפַאכ ַא

 -עגּפָא ךימ ייז ןבָאה ,ןסעיּפ ןייק ןביירש וצ טשינ רעמ ןכָארּפשרַאפ ייז בָאה

 עסעיּפ יד ןבָאה ןעגנוטייצ יד .םולח רעטסוּפ ַא ןעוועג זיא סָאד רעבָא .טזָאל

 .ןגרעוו טפרַאדעג טשינ ךימ טָאה רענייק ןוא טביולעג טשינ

 לַאפכרוד רעזדנוא ןליפַא טשינ זדנוא טניגרַאפ ןעמ

 -ךליש ףלָאדור שטָאכ ,גלָאפרעד ןייק ןעוועג טשינ זיא עידעמָאק רעזדנוא

 טנעקעג טשינרָאג טכעלש טָאה רע) ךעלטעג טליּפשעג ריא ןיא טָאה טיורק

 -ךליש ןופ טָאה ןעמ .עלָאר רעד רַאפ טסַאּפעג טשינ טָאה רע רעבָא ,(ןליּפש

 ןעמ זַא גונעג ןעוועג זיא סָאד ןוא עטָאלב ןוא ׂשַא טכַאמעג רַאפרעד ןטיורק

 .עסעיּפ יד ןעמענרעטנורַא לָאז

 טָאה רע .זדנוא וצ דלימ ןעוועג ןַאהַאק .בַא זיא *סטרעװרָאפ, ןיא

 ענייז ןסײררעטנורַא טלָאװעג טשינ טָאה רע .רעהַא ןוא ןיהַא טיירדעג ךיז

 .טגָאזעג טשינ ךיוא רע טָאה סטוג ןייק רעבָא ,רעטעברַאטימ

 ןיא .רעקיטש זדנוא ןופ ןסירעג ןעמ טָאה ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ןיא

 "עג קזוח ןוא ןקיטירק ןבירשעג ןעמ טָאה ךעלכעלַאנרושז ןוא ןלַאנרושז עלַא

 -ירק ןופ לָאצ יד .,ןקירעשייה יװ ןלַאפַאב זדנוא ןענעז ייז .זדנוא ןופ טכַאמ

 ּףױװ ןלַאנרושז ןיא וליפַא .עסעיּפ רעזדנוא בילוצ טרעמרַאפ ךיז ןבָאה רעקיט

 ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה ,קיטירק-רעטַאעט ןייק ןבירשעג טשינ לָאמניײק טָאה ןעמ

 ,טלדיזעג ןטיורקדליש טָאה רעקיטירק ןייא .עידעמָאק רעזדנוא ןגעק קיטירק

 םענעי ןיא עסעיּפ ַא טַאהעג טָאה רעקיטירק רענעי זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ

279 



 ד לט פ ס ע טָאג אנ ח

 רע סָאװ םעד רַאפ ןטיורקדליש טימ טנכערעגּפָא ךיז טָאה רע ןוא רעטַאעט

 .ןליּפש טשינ עסעיּפ ןייז ליוו

 -עיּפ רעזדנוא טביולעג טָאה סָאװ ,רעקיטירק ַא ,עמַאנסיוא ןייא ןעוועג

 זדנוא טָאה רע ."טַאלבעגַאט,; ןופ יקנעי רעד לארשי ןעוועג זיא סָאד .עס

 .רעביירש ןשינעמור ןטמירַאב ַא וצ ןכילגרַאפ

 לארשי זַא ,ןסָאלשַאב ןַאד ןבָאה ,שטיװָארעשָא עגעלָאק ןוא ךיא ,רימ

 | ..רעטַאעט טייטשרַאפ יקנעי רעד

 "כרוד ןיימ ןעניגרַאפ טשינ ךיוא רימ ןבָאה ןגעלָאק עניימ ןופ לייט ַא

 ןייג טלָאװעג טשינ טלָאמעד בָאה ךיא .טכַאמעג קזוח ,טעדַאיעג ךימ ןוא לַאפ

 טָאה רע .טַאהעג ארומ ןעמ טָאה םיא רַאפ ,ןשטיװָארעשָא ןָא זױה-עפַאק ןיא

 ןעמ יו םעדכָאנ וליפַא עסעיּפ רעד ףיוא טרָאװ טכעלש ַא ןגָאז ןזָאלעג טשינ

 .עידעמָאק רעד ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא רע ,ןליּפש טרעהעגפיוא יז טָאה

 "עג טשינ ןבָאה רימ סָאװרַאפ טרעגרעעג ךיז גנַאל טייצ ַא בָאה ךיא

 ןעמ טָאה .עלָאר רעד רַאפ ןסַאּפ ךיז לָאז טיורקרעדליש ּוװ ,עסעיּפ ַא ןבירש

 עדנסַאּפ ןייק טַאהעג טשינ ןעמ טָאה ,ןליּפש לָאז טיורקדליש זַא היכז ַא ןיוׂש

 ןגעוו טָאה רעצעמע ןעוו ,רַאפרעד ןוא ,ןָאטעג ייוו קרַאטש רימ טָאה רע .לָאר

 .ןענייוו םוצ יו טליפעג ךיא בָאה ,טלציוועג ךיז םעד

 ןברָאטשעג ןענעז רעטסעווש ןוא עמַאמ ןיימ

 עסעיּפ רעזדנוא סָאװ םעד ןגעוו טרעגרעעג קרַאטש ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ,םייה רעד ןופ ווירב ַא ןעמוקעגנָא רימ זיא גלָאפרעד ןייק ןעוועג טשינ זיא

 סָאד .ןברָאטשעג ןענעז רעטסעװש עקיצנייא ןיימ ךיוא ןוא עמַאמ ןיימ זַא

 יז ןופ גנַאל טייצ ַא בָאה ךיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןעוועג זיא

 רעטסגנִיי ןיימ זַא ןדלָאמעג ךיוא רימ טָאה ןעמ .טַאהעג טשינ ווירב ןייק

 .סעקיװעשלָאב יד ייב ,דנַאלסור ןיא םורַא ךיז טרעגלַאװ ,םירפא ,רעדורב

 -עיּפ רעד ןופ לַאפכרוד רעד זַא ,ןָאטעג ייוו ױזַא רימ טָאה סעיינ יד טָא

 ,טשינרָאג ןעוועג ןיוש רימ ייב זיא עס

 -עג ךיא בָאה ,לַאפכרוד ןיימ ןופ טכַאלעג טָאה עגעלָאק ַא רעניימ ןעוו

 ןגעק עסעיּפ ַא ןופ לַאפכרוד ַא טָאה גנוטיײדַאב ַא רַאפ סָאװ .םיא ןופ טכַאל

 ?רעטסעווש ַא טימ עמַאמ ַא טרילרַאפ ןעמ סָאװ םעד

 -קעװַא ןיב ךיא ןעוו טגָאזעג טָאה ,טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ,עמַאמ ןיימ

 רעמ לָאמנייק ןיוש םיא לעװ ךיא , :עקירעמַא ןייק לטעטש ןיימ ןופ ןרָאפעג

 -סעווש ןיימ .ןעז טשינ רעמ ןיוש ךימ ,טעוו יז זַא ,טסוװעג טָאה יז ."ןעז טשינ

 שטיווק ַא טָאה יז רָאנ ,ךיז ןענעגעזעג םייב טגָאזעג טשינרָאג רימ טָאה רעט

 לרעדורב ןיימ ,לָאמ ןטצעל םוצ ךימ טעז יז זַא ,טליפעג טָאה יז .ןבעגעג
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טקוקעג זיולב טָאה רע .ןייטשרַאפ וצ סעּפע ןיילק וצ ןעוועג ךָאנ זיא םירפא

 טציא .טנייװעג ךיוא ריא בילוצ טָאה רע ןוא טנייוו סָאװ ,ןעמַאמ רעד ףיוא

 ַא אמתסמ זיא רע ,עמַאמ-עטַאט ןָא ,דנַאלסור ןיא ץעגרע ךיז רע טרעגלַאװ

 -עג םיא טלָאװ ךיא יװ !טוט רע סָאװ סייוו רעו .רעלטעב ַא רעדָא תרשמ

 טכַארבעג םיא ןוא ןטלעװ ןסירעגנייא טלָאװ ךיא !רימ וצ ןעמענסױרַא טלָאװ

 ,ךיז טניפעג רע ּוװ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא רעבָא .עקירעמַא ןייק

 ןופ טיט רעד רעגרע רעמ ךימ לָאז סע סָאװ טסוװעג טשינ בָאה ךיא

 ןעוועג ךָאנ זיא רעטסעווש ןיימ .רעטספווש ןיימ ןופ טוט רעד יצ ןעמַאמ ןיימ

 ץַאלּפ םעד ןעמונרַאפ יז טלָאװ ןבעל ןבילבעג טלָאװ יז ןעוו ןוא גנוי ױזַא

 טעלגעג ןעוועג ךימ יז טלָאװ ,טבעלעג טציא טלָאװ יז ןעוו .ןעמַאמ ןיימ ןופ

 געמ שטנעמ רעגנוי ַא; :טגָאזעג טלָאװ יז ,לַאפכרוד ןיימ ךָאנ טסיירטעג ןוא

 טָאה רימ ,"גנורַאפרעד ןעמ טגירק ,ןעמ טנרעל ןלַאפכרוד יד ןופ .,ןלַאפכרוד

 ,רעמ טשינ ךָאד טבעל יז רעבָא .עמיטש ריא רעה ךיא זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז
 ,רימ וצ ןדייר טשינ רעמ ןיוש טעוװ יז

 ןוא סעמַאמ ןיימ ןגעוו ווירב רעד זַא ןעמולח טּפָא ךיז טגעלפ רימ

 -סעווש ןיימ ,עמַאמ ןיימ ןעמוק טָא ןוא ןגיל ַא ןעוועג זיא טיוט סרעטסעווש

 ןופ רעטנורַא ייז םענ ךיא .עקירעמַא ןייק םירפא לרעדורב ןיימ ןוא לרעט

 ,טנלע רעמ טשינ ןיב ךיא ,ײז טימ ץלָאטש ױזַא ןיב ךיא .דנעלייא סילע

 רימ סע טָאה ,םולח ַא זיא סע זַא ,ןעזעג ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו
 .ןָאטעג ייוו ױזַא

 ןענעז ,לַאפכרוד ןיימ ןופ טכַאמעג קזוח ןבָאה סָאװ ,ןגעלָאק עניימ ןעוו

 ,רעטסעװש ןיימ ןוא ןעמַאמ ןיימ ןריולרַאפ בָאה ךיא זַא ,ןרָאװעג ריֹווועג

 "עג קזוח טשינ רעמ ןבָאה ייז ,רימ וצ גנולעטׂש רעייז טרעדנעעג ייז ןבָאה

 ,רימ וצ ךעלטניירפ ןרָאװעג עלַא ןענעז ייז .רימ ןופ טכַאמ

 זַא ןעזעג בָאה ךיא ןעוו ןצרַאה ןפיוא רעטכייל ןרָאװעג רימ זיא סע

 רימ ןענעז ייז ,טניימעג בָאה ךיא יו טכעלש ױזַא טשינ ןענעז ןגעלָאק עניימ

 טליּפש עסעיּפ ןיימ סָאװ ןָאטעג ייוו זיולב טָאה ייז ,םיאנוש עתמא ןייק טשינ

 סע זַא ,טשינ ןליוו ייז רעבָא .האנק ןעוועג זיא סע .טשינ ערעייז ןוא ןעמ

 סלַא ןענווועגקירוצ ןגעלָאק עניימ בָאה ךיא .סטכעלש ןעשעג רימ הלילח לָאז

 טליפשעג טָאה ןעמ זיב ,זיב ,טניירפ ךס ַא טַאהעג ןַאד בָאה ךיא ,טניירפ
 .עסעיּפ עטייווצ ַא עניימ
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 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 -טפַאשנַאמסדנַאל עשידִיי עלַא ןענעז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 רעטלַא רעד ןיא טײלסדנַאל ערעייז ןפלעה וצ קיטעט ןרָאװעג סעיצַאזינַאגרָא

 ,םירבק טימ ןעמונרַאפ דימת ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןענייארַאפ עלַא .םייה

 .ןעגנולמַאזרַאפ-ספליה ןפורעג ןוא טכַאװרעד גנילצולּפ ןבָאה

 .ןענייארַאפ יד ןיא ןבעל יינ ַא ןזָאלבעגנײרַא טָאה טעברַא-ספליה יד

 ןופ טּפַאכעגפױא ךיז טָאה טײלסדנַאל עניימ ןופ ןייארַאפ רעד ךיוא

 ןרָאװעג ןיב ךיא ּוװ ,טעטימָאק-ספליה ַא טעדנירגעג ןוא ףָאלש-םירבק םעד

 | ,.קיטעט קרַאטש

 -סעווש ןיימ ןוא ןעמַאמ ןיימ ,ןטַאט ןיימ ןריולרַאפ בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 גנוזיילרעד ַא ןעוועג םייה רעטלַא רעד ןיא ףליה רַאפ טעברַא ןיימ זיא ,רעט

 ,רימ רַאפ

 ןרָאװעג טקידרעַאב ןענעז ןרעטלע עניימ זַא ,ןרָאװעג ריֹוװעג ןיב ךיא

 !עלַאקס ,לטעטש ןיימ ןיא זיא רבק סנטַאט ןיימ .ךעלטעטש ענעדיײשרַאפ ןיא

 ןיא ןברָאטשעג זיא יז .ןַאריא לטעטש םעד ןיא זיא רבק סעמַאמ ןיימ

 ןיימ .רעטסעוװש ריא ייב ךוזַאב ַא ףיוא ןעוועג זיא יז ּוװ ,לטעטש םענעי

 -ערעל ַא ןעוועג זיא יז ּווװ ,וװָאשטשרָאב לטעטש םעד ןיא זיא רבק סרעטסעווש

 ,םימותי-תיב ַא ןיא ןיר

 רענַאיצילַאג עלַא רַאפ טעברַא-ספליה ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז בָאה ךיא

 ןדייר ןפָאלעג ךיא ןיב ,רענדער ןייק ןעוועג טשינ ןיב ךיא שטָאכ .ךעלטעטש

 ןיימ ךָאנ שידק טרָאס ַא יװ ןעוועג רימ ייב ןענעז סעדער עניימ .לַארעביא

 -רַאפ טנעקעג טשינ בָאה ךיא עכלעוו ,רעטסעווש ןיימ ןוא ןעמַאמ ןיימ ,ןטַאט

 ןופ ןעמָאנ רעד .לטעטׂש ןיימ רַאפ קיטעט ןעוועג ךיא ןיב סרעדנוזַאב .ןסעג

 -עז'ס ּוװ ,?סטרעוורָאפ/ ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד טּפָא זיא עלַאקס לטעטש ןיימ

 יד ןופ טייקיטעט-ספליה רעד ןגעוו ןטכירַאב ןרָאװעג טקורדעג גָאט ןדעי ןענ

 .ןטפַאשנַאמסדנַאל

 ק ע ד ַאלוו .ב

 ןדַאלוצנייא ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,לטעטש ןיימ ןופ גנולמַאזרַאפ ןייא וצ

 .קעדַאלװ .ב ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ןוא םילודג רָאּפ ַא

 טָאה רע .?סטרעוורָאפ; ןיא ןעמוקעגנָא טַאהעג טשרע זיא קעדַאלװ .ב
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -יפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .רענדער רעסיורג ַא סלַא ןעמָאנ ַא טַאהעג

 רעגנוי רעד, ןפורעג םיא ןעמ טָאה םייה רעטלַא רעד ןיא ."דנובא ןופ רער

 ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ ,לַאסַאל דנַאנידרעפ ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,"לַאסַאל

 ,טלעוו רעד ןיא רענדער עשיטסילַאיצָאס עטסעב יד

 ּןדייר וצ ןקעדַאלװ ןדַאלוצנייא קנַאדעג רעד ןלַאפעגנייא זיא רימ ןעוו

 ןדליוו ַא סלַא טכַארטַאב סָאד ךיא בָאה ,לטעטש ןיימ ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ייב

 "עג ןענעז'ס ּוװ ,ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג ןריסערדַא טגעלפ קעדַאלװ ,קנַאדעג

 לָאז רע ,ןעגנַאלרַאפ םיא ןופ ךיא ןעק יװ ָאט .ןשטנעמ רעטנזיוט ןעמוק

 טרעדנוה םורַא ןעמוק ןלעװ סע ּוו ,טײלסדנַאל ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןריסערדַא;

 טײלסדנַאל עניימ זַא ,טלָאװעג קרַאטש ױזַא בָאה ךיא רעבָא רעדילגטימ

 .ןדַאלניײא םיא ןוא ןלעטשוצנייא ןסָאלשַאב בָאה ךיא זַא ,ןקעדַאלװ ןרעה ןלָאז

 "עגנָא ןייש דימת ןעגנַאגעג זיא ,ןסקַאװעג ךיוה ןעוועג זיא קעדַאלװ .ב

 -סער טקעװרעד ןוא קורדנייא ןַא טכַאמעג ןעזסיוא ןייז טימ רע טָאה ,ןָאט:

 ,ןדייר עמרָאפטַאלּפ ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע ןעוו .ךיז וצ טקעּפ

 -רעד ַא טכַאמעג ןיוש ,טרָאװ ַא טגָאזעגסױרַא טָאה רע רעדייא ךָאנ ,רע טָאה

 ַא יװ ןעזעגסיוא רע טָאה ,טדערעג טָאה רע ןעוו .ןעזסיוא ןייז טימ גלָאפ

 רֶע טָאה ,ןכַאז עלַא יד ףיוא קידנקוק טשינ .עיזַאטנַאפ ןופ לגילפ טימ ךאלמ

 טָאה רע ןעוו .ךעלטניירפ טדערעג ןדעי טימ טָאה רע .ןזָאלבעג טשינ ךיז

 .ןפוא ןכעלטניירפ ַא ףיוא טגָאזעג סע רע טָאה --- ןיינ טגָאזעג וליפַא

 "וק לָאז רע ןקעדַאלװ ןטעב וצ טכייל ןעוועג רַאפרעד רימ רַאפ זיא סע

 רימ טעװ רע זַא ,טרַאװרעד בָאה ךיא רעבָא .טײלסדנַאל עניימ וצ ןדייר ןעמ

 ,ןפוא ןשינעמלעטנעשזד ןכעלנייוועג ןייז ףיוא ןגָאזּפָא

 :;קידװעמעש ,ליטש טגָאזעג סָאד םיא בָאה ךיא

 ַא ןטעב ךייא ליוו ךיא -- טגָאזעג םיא ךיא בָאה --- קעדַאלװ .רמ ---

 --- רעבָא .הבוט

 ,טגערפעג רע טָאה --- ?סָאװ רעבָא --

 ,טגָאזעג ךיא בָאה --- ןגָאזּפָא רימ טעוװ ריא זַא ,רעכיז ןיב ךיא ---

 ,טגערפעג רע טָאה -- ?סָאד זיא סָאװ ---

 ףַאפ ףליה ןגעו טײלסדנַאל עניימ ייב ןדייר וצ ןטעב ךייא ליוו ךיא --
 .טגָאזעג ךיא בָאה --- לטעטש ןיימ:

 טָאה --- ןגינעגרַאפ ןטסערג ןטימ ,לטעטש רעייא ןפלעה רַאפ ןדייר ---

 ַעלַא רַאפ טדערעג ךיא טלָאװ חוכ ןוא טייצ ךיא בָאה יאוולה --- טגָאזעג רע
 .ךעלטעטש

 .דיירפ ןוא טײקרַאבקנַאד סיוא ןגָאז וצ סָאװ ,טסוװעג טשינ בָאה ךיא

 -עג טשינ ךימ טָאה קעדַאלװ רעבָא .טעבעבעג סעּפע ,ךיא קנעדעג ,בָאה ךיא
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 ד לע פ ס עטָאג אנהח

 סָאװ ,הבוט ַא םיא וט ךיא יו ,טדערעג וליפַא רימ וצ ןוא ןדיירסיוא טזָאל

 ,טײלסדנַאל עניימ ייב ןדייר וצ ןייא םיא דַאל ךיא

 סקַאמ --- ןטָארעג רימ רע טָאה -- ןענייּפ סקַאמ ןייא ךיוא דַאל ---
 טעוװ רע .טניָאשזד ןופ הילׂש סלַא דנַאלסור ןוא עיִצילַאג ןייק טרָאפ ןייּפ
 ,לטעטש רעייא רַאפ טלעג ןעמענטימ וליפַא ןוא ןדייר ךייא ייב

 ןייּפ סקַאמ

 רעביל א ןעוועג זיא רע .ןייּפ סקַאמ טימ טנעקעג טוג ךיז בָאה ךיא

 טַאהעג ביל טָאה רע .ןעמעלַא טימ רעדורב רעטוג ַא ןעוועג זיא רע .שטנעמ

 ביל ןוא לארשי ןופ רעגנעהנָא ןַא ןעוועג זיא רֶע .םילודג ןגעוו ןציוו ןגָאז וצ

 .ןטלַאהעג קרַאטש רעבָא רע טָאה ןקעדַאלװ ןופ .ןטסידנוב ןופ ןכַאל וצ טַאהעג

 עטגָאזעג לָאמנייא רימ רע טָאה -- טסידנוב ַא עקַאט זיא קעדַאלוװ ---

 .לכש טָאה רע רעבָא --

 ּבנולמַאזרַאפ-ספליה רעד וצ ןעמוק וצ ןגָאלשעגרָאפ םיא בָאה ךיא ןעוו

 :טרעפטנעעג רע טָאה ,לטעטש ןיימ ןופ

 !יאדװַא ---

 :קעדַאלװ .ב יו רענדער ייווצ עכלעזַא טַאהעג ןיוׂש בָאה ךיא יװ םעדכָאנ

 ײרַאנרעב ןזָאלסיױא טשינ ןעק ךיא זַא ,ןלַאפעגנייא רימ זיא ,ןייּפ סקַאמ ןוא

 .דנַאברַאפ רענַאיצילַאג ןופ טנעדיזערּפ ןקיטלָאמעד םעד ,למעז

 למעז דרַאנרעב

 4 טָאה רע .רענַאיצילַאג יד ןשיװצ טמירַאב ןעוועג זיא למעז דרַאנרעב

 ַא טַאהעג ךיוא טייצ רענעי ןיא טָאה רע רעבָא ,רענַאיצילַאג רַאפ ןָאטעג ךס

 יד ,רימ .רענגעק ענייז ןופ רענייא טייצ ַא ןעוועג ןיב ןײלַא ןיא .רענגעק ךס

 ךעוועג זיא רע ּוװ ,*דנַאברַאפ רענַאיצילַאג, רעד זַא ,טלָאװעג ןבָאה ,רענגעק

 -ײמעגלַא טימ ,ןלַאװ עמייהעג טימ ,שיטַארקָאמעד ןריפ ךיז לָאז ,טנעדיזערּפ

 דרַאנרעב .םייה רעטלַא רעד ןיא טנרעלעג ןבָאה רימ יו ױזַא ,טכערמיטש ענ

 רויטוקעזקע ןַא טמיטשַאב טָאה רע .שיטַארקָאטױא טריפעג ךיז טָאה למעז

 ,קלָאפ ןופ ,עמערָא לסיבַא ןעמונעגניירַא ךיוא טָאה רע .ןדִַיי עכייר רָאַּפ ַא ןופ

 טַאהעג ,ךיז טײטשרַאפ ,ןבָאה העד יד .דנַאברַאפ םעד טריפעג ןבָאה ייז ןוא

 ףרַאד ןעמ זַא ,טקנעדעג טָאה רע .ןלַאװ ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה רע .עכייר יד

 טָאה .ןדַיי עכייר יד --- ?ןפלעה ןעק רעוו זיא .עיצילַאג ,םייה עטלַא יד ןפלעה

 רע .טלעג ןבעגעג ןבָאה ייז ןוא וויטוקעזקע םעד ןיא ןעמונעגניירַא ייז רע

 ,טנעקעג טָאה רע לפיוו רעמ רשפא ןוא ןבעגעג ךיוא טָאה ןײלַא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 *דנַאברַאפ רענַאיצילַאג; רעד ןעוו זַא ,ןעזעגנייא ךיא בָאה רעטעּפש

 טנעקעג ייז ןטלָאװ ,םינצבק יד ,רענגעק יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא טלָאװ

 רעבָא .סעיצולָאזער ןעמעננָא ןוא סעדער ןטלַאה ,ןעגנולמַאזרַאפ ךס ַא ןבָאה

 תונעט יד זַא ,ןעזנייא ןביוהעגנָא בָאה ךיא .טנעקעג טשינ ייז ןטלָאװ ןפלעה

 ,טכערעג טנעצָארּפ טרעדנוה טשינ ןענעז *דנַאברַאפ רענַאיצילַאג, ןגעק

 וצ ןדַאלניײא םיא ןעגנַאגעג טשינ וליפַא ךיא ןיב למעז דרַאנרעב וצ

 ןוא ןָאפעלעט ןכרוד ןדַאלעגנייא םיא בָאה ךיא .גנולמַאזרַאפ רעד וצ ןעמוק

 ."!ָאי; :טרָאװ ןייא טרעפטנעעג טָאה רע .ןעמונעגנָא טָאה רע

 "יא ןדייר ןעמוקעג זיא רע ןוא .טלדיזעג ,טריקיטירק רימ ןבָאה ןעלמעז

 ,ןפורעג םיא טָאה'מ ּוװ ,לַארעג

 יד ןופ ענייא ןעוועג ןַאד זיא טײלסדנַאל עניימ ןופ גנולמַאזרַאפ יד |

 .טרעדנוװַאב םיא ןבָאה עלַא ןוא טדערעג טָאה קעדַאלװ ,ב .עטסלופקורדנייא

 טשינ רעמ ,ךיא ביילג ,ןלעוװ ןוא טרעהעג טשינ ךָאנ רענדער ַאזַא ןבָאה ייז

 .ןרעה

 "מיטסקלָאפ טדערעג טָאה רע .ןייּפ סקַאמ טדערעג טָאה ןקעדַאלװ ךָאנ

 .ןדייר ןייז טימ ןעוועג היחמ ךיז טָאה ןעמ .ןציוו טימ ,ךעל

 םעד טכַאמעג טָאה רע ,למעז דרַאנרעב ןעוועג זיא רענדער רעטצעל רעד

 ןוא ליפעג סיורג טימ טדערעג טָאה רע .לטעטש ןרַאפ טלעג ןגירק וצ לעּפַא

 ,לטעטש ןיימ רַאפ רַאלָאד טרעדנוה יירד ענייז ןבעגעג רעטשרע רעד טָאה

 ןַאד זיא רַאלָאד טרעדנוה יירד .קורדנייא ןקידלַאװג ַא טכַאמעג טָאה סָאד

 יד וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה עניימ טײלסדנַאל עכייר יד .עמוס עסיורג ַא ןעוועג

 עמערָא יד ךיוא .ןבעג וצ טנכערעג ןבָאה ייז לפיוו רעמ ןבעגעג ןוא סענעשעק

 -,ןבעגעגקעװַא טנעס ןטצעל םעד טָאה ןעמ .ןבעגעג ןבָאה

 טקידיילעגסיוא ןעמעלַא טָאה למעז דרַאנרעב זַא ,טגָאזעג ןַאד טָאה ןעמ

 .סענעשעק יד

 -עג רעד ןופ יו ךעלקילג ױזַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו טשינ קנעדעג ךיא

 ,גנולמַאזרַאפ רעכיירגלָאפרעד ,רענעטָאר

 ערעייז רַאפ ןענייּפ סקַאמ ןוא ןקעדַאלװ .ב ןעקנַאד טלָאװעג בָאה ךיא

 םעדכָאנ .ןָאט וצ סָאד טייקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ בָאה ךיא רעבָא .סעדער
 ,לַאז ןופ טּפַאכעגסױרַא ךיז רע טָאה ,עדער ןייז טקידנעעג טָאה קעדַאלװ יו

 טימ ןעשעג זיא עקיבלעז סָאד ,ןדייר ץעגרע ךָאנ טפרַאדעג אמתסמ טָאה רע

 .ןענייּפ סקַאמ

 ןעוועג זיא ,ןבילברַאפ ךָאנ זיא סָאװ ,רענדער יד ןופ רעקיצנייא רעד

 רַאפ םיא וצ קנַאד ןקיצרַאה ןיימ טקירדעגסיוא ֿבָאה ךיא ,למעז דרַאנרעב

 "עג ךיוא םיא בָאה ךיא ,לטעטש ןיימ רַאפ טלעג ןבעג ןוא ןדייר ןוא ןעמוק

588 
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 טשינרָאג םיא בָאה ךיא ןעוו ,םיא ןגעק ןבירשעג לָאמַא בָאה ךיא זַא ,טגָאז

 רע זַא ,ךיא עז טציא ,לווייט ַא זיא רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ .טנעקעג

 ...לווייט ַא ןייז וצ ןופ טייוו זיא

 -רַא ןיא עיצקעל ַא ןבעג לָאז ךיא זַא ,הבוט ַא ןטעבעג ןַאד ךימ טָאה רע

 ,רָאמוה ןגעוװ ןדייר טרָאד לָאז ךיא .טניֹוװ רע ּוװ ,יעװָאקַאר ,ןרעוו

 .ןפלָאהעג טשינ ןבָאה ,רענדער ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,תונעט עניימ

 .טגָאזעג רע טָאה ,"ןטיירגוצ ךיז טנעק ריא .םישדח ייווצ טייצ טָאה ריאג

 .ןגָאזּפָא טנעקעג טשינ םיא בָאה ךיא .טגָאזעגוצ םיא בָאה ךיא

 בָאה ךיא סָאװ ,טרעגרעעג ךעלקערש ךיז ךיא בָאה ,קעװַא זיא רע ןעוו

 ףיא ןיב רעוו ?עיצקעל ַא ןבעג לעװ ךיא ,טסייה סָאװ .טגָאזעגּפָא טשינ םיא

 טשינ טונימ סקעז יװ רעמ ךיא געלפ טייצ רענעי ןיא ?סעיצקעל ןבעג וצ

 יו םעד ךָאנ ןלַאפעגנייא טשרע רימ ןענעז ןעקנַאדעג עטסעב יד ןוא .ןדייר

 ?עיצקעל ַא ןבעג ךיא לעװ ױזַא יו זיא .עדער ןיימ טקידנעעג בָאה ךיא

 עיצקעל ַא ןטלַאה וצ יוװ ךיז ןרעל ךיא

 ךיא ןעוו .ןכַאז עסיורג ךס ַא ןגעוו טמולחעג ןבעל ןיימ ןיא בָאה ךיא

 ךיא .ןחישמ גנערב ךיא יו טמולחעג לָאמַא רימ ךיז טָאה ,דניק ַא ןעוועג ןיב

 רעמ ןגיל טשינ לָאז רע זַא ,םיא ייב לעוּפ ןוא ןחישמ טימ טניירפ ַא רעוו

 ןיימ ןלַאפעגכרוד זיא סע יו םעדכָאנ .ןדִיי יד ןזיילסיוא ןייג ןוא ןטייק ןיא

 ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,?טַארייהרַאפ טשינ --- טַארייהרַאפ ָאי; עידעמָאק

 ןילַא ןביירשנָא ןגעוו טמולחעג ךיא בָאה ,שטיװָארעשַא עגעלָאק טימ ןעמַאזוצ

 -קעל ַא ןטלַאה ןגעוו רעבָא .גלָאפרעד רעסיורג ַא ןייז לָאז סָאװ עידעמָאק ַא

 -עג טשינ בָאה ךיא .טמולחעג טשינ לָאמנייק ךיא בָאה ,רָאטקעל ַא ןייז ,עיצ

 .םעד רַאפ עיציבמַא ןייק טַאה

 ַא ןייז ףרַאד רע .ןסיוו ךס ַא ףרַאד רָאטקעל ַא זַא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא

 םעד ץוחַא .ןענרעל םענעי ןענעק לָאז רע ידכ ,שטנעמ רעטנרעלעג טסכעה

 יוװ ןעידונ טשינ ,טקנוּפ םוצ ןוא רָאלק ןדייר ,רענדער רעטוג ַא ןייז רע ףרַאד

 יד טשינ ץיזַאב ךיא זַא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא .ןרָאטקעל עטסיימ יד ןעוט סע

 .ןטייקיעפ עלַא

 לעװ ךיא זַא ,למעז דרַאנרעב טניירפ ןיימ טגָאזעגוצ רעבָא בָאה ךיא

 ךיא ,ןדייר ךיא זומ זיא ..טרָאװ ןטלַאה וצ ביל בָאה ןוא רָאמוה ןגעוװ ןדייר

 | ,הרירב רעדנַא ןייק טשינ בָאה

 ןשטנעמ עסיורג סָאװ ןעייל ךיא .עיצקעל רעד רַאפ ךיז ךיא טיירג זיא

 ןגָאװצכָאנ סָאװ ןסיוו לָאז ךיא ידכ רָאמוה ןגעוו טגָאזעג ןבָאה
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 יו טקנוּפ ,זיא רָאמוה סָאװ ןרעלקרעד טשינ ןעק ןעמ זַא ,טגָאז רענייא

 .עביל זיא'ס סָאװ ,ןבעל זיא'ס סָאװ ןרעלקרעד טשינ ןעק ןעמ

 :ןגָאז רימ ייז ןענעק ,ךיא טכַארט ,םלוע םוצ ןגָאז סָאד לעװ ךיא ביוא

 עשזסָאװ ,לטיה ַא וטסיירד סָאװ ָאט ,זיא סָאד סָאװ טשינ טסייוו וד ביוא

 ?םעד ןגעוו וטסדער

 ןיא ןשטנעמ ןײרַא טגנערב סָאװ סָאד זיא רָאמוה זַא ,טגָאז רערעדנַא ןַא

 .סָאד טרעה ןעמ ןעוו ,סָאד טנעייל ןעמ ןעוו טוג טליפ ןעמ .גנומיטש רעטוג ַא

 רעטוג ַא ןיא ןשטנעמ ןעגנערבנײרַא ןדייר ןיימ טימ ןעד ךיא לעװ ,ונ

 .ןדייר טשינ רָאט ןוא טשינ ןעק ךיא זַא רעִירפ ןופ סייוו ךיא זַא ?גנומיטש

 ןעמ זַא .תמא רענייר רעד זיא רָאמוה זַא ,טגָאז ןָאסגרעב ףָאזָאליפ רעד

 םעד תמא םעד ןגָאז לָאז ךיא ביוא זיא .רָאמוה סָאד זיא תמא םעד טגָאז

 וצ ןכערּפשרַאפ ןיימ טימ ןלַאפעגניײרַא ןיב ךיא זַא ,ןגָאז ייז ךיא ףרַאד ,םלוע

 -סױרַא יװ טשינ סייוו ןוא רָאמוה ןגעוו ןדייר לעװ ךיִא זַא ,למעז דרַאנרעב

 .רימ רַאפ טשינ זיא סָאד זַא ,ןכירקוצ

 רָאמוה ןגעוו טגָאזעג ןבָאה ןשטנעמ עגולק סָאװ סעלַא ןכייצרַאפ ךיא

 טכַארט ,רעבָא .רעקנעד עסיורג יד וצ טידערק ןבעג ןוא ןגָאז וצ סָאד ןכער ןוא

 :ןגערפ ייז ןלעוװ ,ןגָאז ערעדנַא סָאװ ןגָאז ייז לעװ ךיא ביוא זַא ,רעטייוו ךיא

 ,"?וטסגָאז סָאװ ןוא,

 ךיא ןוא קילגמוא ןַא ןיא ןלַאפעגניײרַא ןיב ךיא זַא ,ןייא עז ךיא ,ץרוק

 ?ױזַא יו רעבָא .ןעײרדסױרַא םעד ןופ ךיז זומ

 ןעמ .עיצילַאג ןופ רעביירש ַא ןעמוקעג זיא סע ןַא ,טריסַאּפ לייוורעד

 טימ ןדייר לָאז ךיא זַא ,ךימ טעב ןעמ .טנעס ַא ןָא זיא רע .ןפלעה םיא ףרַאד

 סילשַאב .בושח ַא םיא ייב ןיב ךיא זַא ,טביילג ןעמ .םעד ןגעוו למעז דרַאנרעב

 םיא ךיא לעװ ,רעביירש םעד ןפלעה ןגעװ ןעלמעז טימ קידנדייר זַא ,ךיא

 ןַא ןגירק זומ רע ,עיצקעל ןייק ןבעג טשינ ןעק ךיא זַא ,ןרעהוצנָא ןבעג עקַאט

 ,ץַאלּפ ןיימ ףיוא ןרעדנַא

 ,טפעשעג ןסיורג ַא םענייז ןיא ,למעז דרַאנרעב וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 טדערעג ,רימ טימ טכַאמרַאפ ךיז ,ןטפעשעג ענייז עלַא ןזָאלעגרעביא רע טָאה

 ןַא זיא רע יװ טשינ ,רעטנעָאנ רָאג ַא רעניימ ןעוועג טלָאװ רע יו רימ וצ

 רעביירש רענַאיצילַאג םעד רַאפ רימ טָאה רע .ןצבק ַא ןיב ךיא ןוא רשוע

 רימ טָאה רע .ןגירק לעװ ךיא זַא טנכערעג בָאה ךיא לפיוו רערעמ ןבעגעג

 ןוא בירש ךיא סָאװ סעקסערָאמוה עניימ טביולעג ,עציילּפ ןיא טּפַאלקעג

 .עיצקעל עטנַאסערעטניא ןַא ןרעה וצ רימ ןופ טרַאװרעד רע זַא ,טגָאזעג

 ,ץַאלּפ ןיימ ףיוא ןרעדנַא ןַא ןעמענ לָאז רע ,ןטעב טלָאװעג םיא בָאה ךיא

 "סוא בָאה ךיא רעדייא .ןגָאז לענש ױזַא טנעקעג טשינ סָאד בָאה ךיא רעבָא
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 ךוא עצײלּפ ןיא ּפַאלק ַא ןבעגעג רעדיוו רימ רע טָאה ,ןגָאז וצ סעּפע טעיעּפ

 ףיא ךיא וט ,עדער ַא ןטלַאה וצ ךייא ךַאמ ךיא סָאװ םעד טימ; :טגָאזעג

 ,ןכַאל ןוא ןרעה טנגעג ןיימ ןופ ןדִיי יד ןלעװ ,סנטשרע :ןכַאז עסיורג ייווצ

 ַא רַאפ ךייא טלַאה ךיא .רָאטקעל ַא רַאפ ןכַאמ ךייא ךיא לעװ ,טנטייווצ ןוא

 -רַאפ רעד ייב רעטרעוװ רָאּפ ַא ןגָאז טרעהעג ךייא בָאה ךיא .רענדער ןטוג

 םוצ ןוא ץרוק ןוא ץרַאה טימ טדערעג ריא טָאה ,לטעטׂש רעייא ןופ גנולמַאז
 ."טקנוּפ

 רעבָא ,ןדייר רשפא ךיא ןעק רעטרעוװ רָאּפ ַא זַא ,ןגָאז םיא ליוו ךיא
 םוצ ןפורעג רעבָא םיא ןעמ טָאה .תוחוכ עניימ רַאפ טשינ זיא גנַאל ןדייר
 -שג ענייז וצ קעװַא זיא ןוא רימ טימ טנגעזעג לענש ךיז טָאה רע .ןָאפעלעט
 .ןטפעש

 א ןבעגעג רימ טָאה רע סָאװ ןדירפוצ םיא ןופ ןעגנַאגעגמײהַא ןיב ךיא

 ןיב טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא .רעביירש ןשידִיי ַא ןפלעה וצ עמוס עשּפיה

 סָאװ טגָאזעג טשינ םיא בָאה ךיא סָאװרַאפ ךיז ףיוא סעכ ןיא ןעוועג ךיא
 .ןגָאז טלָאװעג בָאה ךיא

 ,רָאטקעל ַא ןייז זומ ךיא .ןָאט טשינרָאג רעמ ןיוש ןעק ךיא .ןלַאּפרַאפ

 ,ךיא סילשַאב

 ךיא ,רעטשינ ךיא ,ךוז ךיא .קעטָאילביב ןיא ףיול ךיא .טפיול טייצ יד

 ךיפעג רעקינייװ ץלַא ,ךוז ךיא רעמ סָאװ .רָאמוה ןגעו סעּפע ןעניפעג ליוו

 -שודיק ףיוא יו עיצקעל רעד וצ ןזָאל ךיז לָאז ךיא זַא ,סילשַאב ךיא .ךיא

 רענגיל ןייק ןביילב טשינ יבַא ,ץלָאטש ןיימ ,דובכ ןיימ ןלעטשנייא ,םשה

 ,טױָאװ ןטלַאה ןוא

 רעלקעס ירעה

 ךיא ךיא ץיז טכַאנרַאפ קיטיירפ .טנוװָא קיטיירפ ןייז ףרַאד עיצקעל יד

 -ייוו ליוו ךיא .עיצקעל ןיימ ןגעוו רעלק ןוא ,ןריֹוװרַא ןייק טרָאפ סָאװ ןַאב

 ןדייר ןענעק שטָאכ לָאז ךיא ביוא זַא ,ןכער ךיא .,בײהנָא ןַא ןעניפעג סנטסקינ

 -עלרָאפ טימ ןעײרדסױרַא ךיז ךָאנרעד ךיא לעװ ,טונימ רָאּפ עטשרע יד טוג

 ןוא םכילע-םולש יװ ,ןטסירָאמוה עשידִיי יד ןופ ןענעייל לעװ ךיא .ןעגנוז

 ,ריפַאס טסירָאמוה ןשטייד םעד ןופ ןענעייל לעװ ךיא .םירפס רכומ עלעדנעמ

 ,ךיא ןעק ןענעיילרָאפ ."סדנוק ןסיורג, ןרַאפ טצעזעגרעביא בָאה ךיא ןעמעוו

 ךָאד ןעק ךיא .בײהנָא ןַא רַאפ עדער לקיטש ַא ןבָאה ךָאד ףרַאד ךיא רעבָא
 ,בײהנָא ןייק ןעניפעג טשינ ןעק ךיא רעבָא .ןעגנוזעלרָאפ טימ ןבייהנָא טשינ

 ַא ןבעגנײײרַא רימ לָאז רע זַא ,טָאג טעב ךיא .ןבייהוצנָא יו טשינ סייוו ךיא

288 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טָאג וצ ןגיוא עניימ ףיוא בייה ךיא .בײהנָא ןַא רַאפ ןעקנַאדעג עטוג רָאַּפ

 .רעלקעס ירעה רעלעטשטפירש ןטמירַאב םעד עזרעד ךיא ןוא

 ןעוועג ,גנוי ןעוועג ךָאנ זיא רע שטָאכ ,טלָאמעד ןיוש זיא רעלקעס ירעה

 ןבירשעג טָאה רע .,שידַיי ןיא ןציקס ערַאברעדנּוװ ןבירשעג טָאה רע .טמירַאב

 -פיוא טַאהעג טָאה ,"בָאלק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ; רעד .ש:ערבעה ןיא ךיוא

 טרעהעג בָאה ךיא ."בנג לקָאי; ,רעטקַאנײא ןטוג רעייז ַא םענייז טריפעג

 טירָאמ טָאה יצ טשינ קנעדעג ךיא .ןסעיּפ ךיוא טביירש רע זַא ,םיא ןגעוו

 טָאה רע .טשינ יצ "רוכזי; עסעיּפ ןייז טריפעגפיוא טַאהעג ןיוש ץרַאװש

 .ןעמָאנ ןסיורג ַא טַאהעג

 ,רימ ןבעל טצעזעגקעװַא ךיז ןוא טסירגַאב ךעלטניירפ ךימ טָאה רע

 ךיז טצעז רעלקעס ירעה רעבושח רעד סָאװ ןדירפוצ ןעוועג ןיב ךיא

 ןדירפוצ טשינ ןעוועג ךיא ןיב טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,רימ ןבעל קעװַא

 ןכוז ןופ טימ רעד ןיא טלַאה ךיא .ןעקנַאדעג יד רעביא רימ טגָאלש רע סָאװ

 רע .ןגָאז טשינ סָאד םיא ךָאד ןעק ךיא רעבָא .עיצקעל ןיימ רַאפ בײהנָא ןַא

 ךיא .עיצקעל ַא ןענעייל וצ יו טשינ סייוו ךיא סָאװ קידלוש טשינ ךָאד זיא

 ךיז םעש ךיא .ןטנַאקַאב ַא םעניימ וצ ןריֹוװרַא ןייק רָאפ ריא זַא ,םיא גָאז

 ןוא לכיימש ַא ןבעג ןעק רע .עיצקעל ַא ןטלַאה רָאפ ךיא זַא ,ןגָאז וצ םיא

 טרָאפ ריא; :רימ טגָאז רע רעבָא !רָאטקעל ַא זיא סע רעוו רָאנ עז :ןטכַארט

 ."רעציזרָאפ רעד ןייז טרָאד לעװ ךיא .עיצקעל רעייא וצ

 טימ ןעגנַאלרעד רימ לָאז רע יו ןעוועג רימ ייב ןענעז רעטרעוו ענייז

 ייב רעציזרָאפ רעד ןייז טעו ,רעלקעס ירעה ,רֹע .ןירַא ןצרַאה ןיא רעסעמ ַא

 ךיא טלָאװ ,רערעהוצ יד ןופ רענייא ןעוועג רָאנ טלָאװ רע ןעוו !?עדער ןיימ

 !?רעציזרָאפ רעד זיא רע זַא טנייה .םיא רַאפ ןדייר וצ טַאהעג ארומ ןיוש

 טיירד ּפָאק רעד .ןגיוא יד רַאפ ןעלדניווש ןָא רימ טבייה'ס זַא ,ליפ ךיא

 זיא עיצקעל רעד ייב ןגָאז וצ טנכערעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא .רימ טימ ךיז

 עז ךיא .טשינרָאג עז ךיא .טשינרָאג קנעדעג ךיא .רימ ןופ קעװַא לָאמַאטימ

 ,םינּפ טסנרע סרעלקעס זיולב

 ןרָאפ סָאװ ןרישזַאסַאּפ ערעדנַא יד רַאפ רָאפ ךימ טלעטש רעלקעס ירעה

 טלָאזעג טָאה למעז דרַאנרעב זַא ,רימ טרעלקרעד רע .טנגעג רענעי ןיא ךיוא

 טפרַאדעג טפעשעג בילוצ טָאה רע רעבָא ,טנווָא ןיימ ייב רעציזרָאפ רעד ןייז

 ,ץַאלּפ ןייז ןעמענרַאפ וצ ,ןרעלקעס ,םיא ןטעבעג טָאה רע ןוא ןרָאפקעװַא

 טקוק רעלקעס ,ןיב ךיא ּוװו טשינ סייוו ךיא .טשינרָאג רעפטנע ךיא

 טכַארט ריא .ןעקנַאדעג ערעייא ןיא טפיטרַאפ טנעז ריא ,, :טגָאז ןוא רימ ףיוא

 ןייז ןעמ ףרַאד ,עיצקעל ַא טיג ןעמ זַא .ןייז ףרַאד ױזַא .עיצקעל רעייא ןגעוו

 ,"דומלת; ןגעוו עיצקעל עטשרע ןיימ ןטלַאהעג בָאה ךיא ןעוו .טיירגעגוצ טוג
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 טשינ זיא .רָאמוה ןגעוו ןדייר וצ .טייצ רָאי ַא טיירגעג םעד וצ ךיז ךיא בָאה

 וצ טיירגעג ךיז ריא טָאה גנַאל יװ !רָאמוה ,טייקיניילק ַא .טייקיניילק ןייק

 / ,"?םעד

 םיא יו טליפעג בָאה ךיא .רעפטנע ןַא ןופ טיירדעגסיוא ךיז בָאה ךיא

 טיירגעג ךיז טלָאװ ךיא ןעוו .ןפלעה טשינ טייצ ןייק ןעק רימ זַא ,ןגָאז וצ

 ןעק יו רעבָא .ןפלָאהעג טשינ ךיוא רימ סע טלָאװ ,םעד רַאפ רָאי ןעצ ןליפַא

 ?ןגָאז סָאד ןעמ

 ןרעפטנע וצ םעווקַאב טשינ ךיז ליפ ךיא זַא ,ןעזעג טָאה רעלקעס ןעוו

 רעד רַאפ ךיז טיירג ריא; :טרעפטנעעג רימ רַאפ רע טָאה ,עגַארפ רעד ףיוא

 -ָאמוה ןביירש ןביהעגנָא טָאה ריא טייז ,ןרָאי ךס ַא אמתסמ ןיוׂש עיצקעל

 ."ןכַאז עשיטסיר
 ךיא ןוא תוישעמ עגולק טלייצרעד רעלקעס ירעה טָאה געװ ןצנַאג ַא

 -קעל ןיימ ןגעוו .ןריוװרַא ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןַאב רעזדנוא זיב ,טרעהעג בָאה
 .טונימ ןייא וליּפַא ןטכַארט וצ טייצ ןייק טַאהעג טשינ ךיא בָאה עיצ

 ,גייווש ךיא ןוא טדער רע .עדייב ױזַא רימ ןעייג

 טכַארט; .רעלקעס רימ וצ טגָאז ,"?ליפ ױזַא ריא טכַארט סָאװ וצ;

 .ןדייר טפרַאד ריא רעדייא ןעקנַאדעג ערעייא סיוא טור ,רעקיניײיװ סָאװ טציא

 ."עדער א רעניימ רַאפ ןהעש עטצעל יד ןיא ךיוא ךיא וט ױזַא

 .ןדייר וצ סָאװ טסייו רע .ןדייר ןעק רע .ךיז וצ ךימ טכיילגרַאפ רע

 .טורעגסיוא ליפוצ ןיוש ןענעז ןעקנַאדעג עניימ זַא ןגָאז וצ יוװ םיא ליפ ךיא

 ?ךיז ןגעוו ןגָאז ךַאז ַאזַא ןעק רעוװ רעבָא ,טייצ רעגנַאל ַא טייז ןיוש ןפָאלש ייז

 עביל ,ענייש ַא ,רעלקעס .סרמ .זיוה סרעלקעס ןיא ןײרַא ןעמוק רימ

 יװ ,ץרא-ךרד סיורג טימ ןוא ךעלטנײרפטסַאג רָאג ףיוא ךימ טמענ ,יורפ

 סױרַא טגָאז יז ןוא ןדייר ףרַאד ךיא זַא ,טסיײיװ יז .רָאטקעל ַא ףיוא טמענ ןעמ

 -רעד יז ןעוו לָאמ סעדעי .טקעּפסער ןֹוא ליפעג טימ "רָאטקעל;, טרָאװ סָאד

 .ץרַאה ןיא ץעז ַא יו רימ טיג ,עיצקעל ןיימ ןיא ךימ טנָאמ

 ,ןייוו שַאלפ ַא ןוא ןפנָארב שַאלּפ ַא טייטש ןסע םייב שיט ןפיוא

 קנירט ךיֹא ןוא ,ןייוו יא ןוא ןפנָארב יא ןָא רימ טסיג רעלקעס .סרמ

 ,קילגמוא ןיימ ןעקנירטרַאפ ליוװ ךיא .ןכַאז עדייב

 טרעוו סע ןוא טפלעה טָאג ןעוו טכַארט ךיא .עיצקעל רעד וצ ןעייג רימ

 -רעד רעדָא ,ןסירעצ רעוו ךיא ןוא ,לובמ ַא רעדָא ,שינרעטיצדרע ןַא טציא
 ןייק טשינ טמוק סע רעבָא .חרוק יװ ןעקנוזעגנייא רעוו ךיא רעדָא ,ןעקנירט

 דרע יד .חרוק טשינ ךָאד ןיב ךיא ןוא ,לובמ ןייק טשינ ןוא שינרעטיצדרע

 .ןעגנילשנייא טשינ ךימ ליוװ יז .רימ ןגעק טשינ זיא

 בו ,לַאז םעד וצ ןעמוק רימ זיב ,רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ןעייג רימ
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 ןיימ ןגעו טעדלעמ סָאװ ,טַאקַאלּפ ַא ןסיורד ןיא טגנעה סע .ןדייר ףרַאד ךיא

 ךָאװ עטצעל ןבילברַאפ זיא סָאװ ,טַאקַאלּפ רעטייווצ ַא טגנעה סע .עיצקעל

 עטצעל ,עיצקעל ַא טיג סענגַאמ בייל הדוהי ר"ד זַא ,ןבירשעג זיא טרָאד ןוא

 ךיא .ךיא דער טנייה ןוא סענגַאמ בייל הדוהי ר"ד טדערעג טרָאד טָאה ךָאװ

 "ַארַאּפ יו ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא !ךיילגרַאפ רענייש ַא !סענגַאמ רייד ןוא

 טדערעג טָאה סע ּוװ עמרָאפטַאלּפ רעבלעז רעד ףיוא ןדייר לעװ ךיא .טריזיל

 .ןענעגרהרעד טפרַאדעג ךיז השוב רַאפ טלָאװ ךיא .סענגַאמ בייל הדוהי ר"ד

 סענגַאמ בייל הדוהי ר"ד

 .רענדער ןטסעב םעד סלַא סענגַאמ בייל הדוהי ר"ד ןטלַאהעג בָאה ךיא

 -סיוא ןייז טנייה ןוא .טרעהעג טשינ לָאמנייק רענדער ןרעסעב ןייק בָאה ךיא

 ,גנונָאטַאב ןייז ,עיצקיד ןייז ,ןדייר ןייז .ךאלמ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה רע !ןעז

 קירעטיא ןייק סױרַא טשינ טגָאז רע .טדער רע ןעוו רעטרעוו יד ןלייצ ןייז

 .קיומ עטסנעש יד יו טגנילק טרָאװ עקיצנייא סעדעי .טרָאװ

 טנַאקַאב ןעוועג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ךיז ןעפָא רע טָאה ,גירק ןיא ןעוועג זיא עקירעמַא ןעוו .טסיפיצַאּפ ַא סלַא

 -ימ רעד ,טיווקליה סירָאמ זיא טייצ רענעי ןיא .המחלמ רעד ןגעק טרעלקרעד

 ןיא רעטסיימרעגריב רַאפ טַאדידנַאק רעד ןעוועג ,ןטסילַאיצָאס יד ןופ רער

 "גַאמ בייל הדוהי ,רד .גירק ןגעק ןעוועג זיא םַארגָארּפ סטיווקליה .קרָאי וינ

 .ריט רעד ייב ןייטש ןוא ןעגנולמַאזרַאפ - טיווקליה יד ֹוצ ןעמוק טגעלפ סענ

 "עג זיולב זיא רע .טצעזעגקעװַא טשינ ךיז טָאה רע .טדערעג טשינ טָאה רע

 ןוא םולש ןופ ךאלמ רעד זיא רע יו ןעזעגסיוא טָאה ןוא ריט רעד ייב ןענַאטש

 ,טיווקליה סירָאמ ןצישַאב וצ ריט רעד ייב טייטש רע

 בעלפ ךיא .המחלמ ןופ רענגעק ַא ןעוועג ךיוא טלָאמעד ןיב ןיײלַא ךיא

 -קליה ןלעפעג קרַאטש רימ ןענעז סע ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-טיווקליה יד וצ ןפיול

 ןייטש סעסענגאמ ןלעפעג רעמ ךָאנ רימ זיא'ס ןוא .סעדער עכיירטסייג סטיוו

 .םיא ןופ ןעמענרעטנורַא ןענעק טשינ ןגיוא עניימ געלפ ךיא .ריט רעד ייב

 .שילגנע ןיא סעדער ערַאברעדנּוװ ןטלַאה טגעלפ סענגַאמ בייל הדוהי .רד

 "עג םיא ךיא בָאה לָאמניײא רעבָא .טסּוװעג טשינ ךיא בָאה שידַיי ןעק רע זַא

 ."סעניַאלע לענַאשייקוידע, ןיא רעציזרָאפ סלַא טנװָא םכילע םולש ַא ייב ןעז

 !שידִיי ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא שידַיי טדערעג טָאה רע

 לַאז םעד ןיא

 ןבָאה סיפ עניימ ױזַא יו טשינ סייוו ךיא .לַאז ןיא ןײרַא ןענעז רימ
 -רָאפ ךימ טָאה רעלקעס ירעה .קיניײװעניא ןײרַא ןיב ךיא רעבָא ,ןייג טנעקעג
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 -עג ןבָאה סלַא .טסירָאמוה ןוא רָאטקעל רעד סלַא ןעמעלַא רַאפ טלעטשעג

 :טרעלקעג ןוא ןטסגנַא סיורג ןיא טצעזקעװַא ךיז בָאה ךיא .רימ וצ טלכיימש

 .לַאפ ןייק ףיוא טשינ ךיא רָאט עיצקעל יד ןטלַאה ?ןעמ טוט סָאװ

 ךַאז עטסעב יד זַא ,טכַארטעג ןוא רעטצנעפ יד וצ טקוקעג בָאה ךיֹא

 -עג ךיא לעװ .רעטצנעפ ַא ןופ ןפרַאװסױרַא ךיז לָאז ךיא זַא ,ןעוועג טלָאװ

 ךיוא זיא ,סופ ַא ןכערבסיוא ךיז ךיא לעװ .טוג רָאג ךָאד זיא ,ןרעו טעגרה

 .ןדייר ןענעק טשינ ןיוש ךָאד לעװ ךיא .טכעלש טשינ

 ןענעז ןטייקכעלגעמ יד ןוא קָאטש ןטייווצ ןפיוא ןעוועג זיא לָאז רעד

 .טנַאה ַא רעדָא סופ ַא ןכערבעצ זיולב ןוא ןבעל ןביילב לָאז ךיא זַא ,ןעוועג

 סע) .טכַאמרַאפ ןענעז ייז זַא ,עז ןוא רעטצנעפ יד ףיוא ױזַא ךיא קוק

 ךיא ןעק ױזַא יו זיא ,ןשטנעמ ןציז רעטצנעפ יד ייב .(רעטניוו ןעוועג זיא

 וצ ןייגוצ טשינ ךָאד ןעק ךיא ?ןלַאפסױרַא טרָאד ןופ ןוא רעטצנעפ ַא ןענעפע

 -סיורַא ךיז ךימ טזָאל ,ףיוא ךיז טבייה ,לחומ טייז; :ןגָאז ןוא ןשטנעמ יד

 "!רעטצנעפ ןֹופ ןפרַאוװ

 - .טרָא ןַא ףיוא טשינ טייטש טייצ יד רעבָא .ןָאט וצ סָאװ טשינ ךיא סייוו

 לַאז רעד .ןדייר וצ טשינ יװ ןַאלּפ ַא ןרעלקסיוא לָאז ךיא זיב טשינ טרַאװ יז

 .טקַאּפעג זיא סע .טליפעגסיוא רעמ ץלַא טרעוו

 ךייא טמוק ןעמ, ,רעלקעס ירעה רימ וצ טגָאז ,*רעלוּפָאּפ טנעז ריא;

 ,"ןרעה

 ןעמוקעג ןטלָאװ יַאוװלה ,ךיא טכַארט ,ןעמוקעג טשינ ייז ןטלָאװ יַאוװלה

 ךיא דייר ןשטנעמ קיניײװ רַאפ זַא ,טגָאזעג טלָאװ ךיא ןוא ןשטנעמ קיניײיװ
 ,טשינ

 ןעמ טעװ טונימ ףניפ ַא ךָאנ ,דלַאב ,דלַאב .רעגייז ןפיוא קוק ַא וט ךיא

 | .ןלעטשרָאפ ךימ

 :ןרעלקעס וצ טגָאזעג ןוא טומ ןצנַאג ןיימ ןעמונעגנעמַאזוצ בָאה ךיא

 ךיא .תמא םעד ןגָאז ךייא זומ ךיא ,רעלקעס רערעייט ,רעלקעס רעביל ןיימ;

 "!שיצקעל ןיימ ןטלַאה וצ טיירגעגוצ טשינ ןיב

 -- ??ןלעטשרָאפ ךייא ייג ךיא ןעוו ,טציא רימ ריא טגָאז סָאד ןוא;

 ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ךימ טכַארטַאב ןוא רעלקעס ךימ טגערפ

 סָאד טָא רעבָא; --- וצ ךיא ביג -- ?טעּפש וצ לסיב ַא תמא זיא'ס,

 *!סע זיא

 ךָאד טזומ ריא/,, --- .רע טגָאז --- *?ןָאט טציא ךיא ןעק עשז סָאװ זיא,
 ,"ןדייר ןיוש

 טציא טָא רימ זיא סע, .טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,"הצע ןַא בָאה ךיא;

 טונימ קיצנַאװצ-צפופ ַא רעִירּפ ריא טדער .קנַאדעג רעטונג ַא ןלַאפעגנייא
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 .ךייא ןגעק ןדייר ךיא לעװ ךָאנרעד ,טייצ קעװַא טעװ לייוורעד .רָאמוה ןגעוו

 -ױַא טעו ױזַא ןוא עטַאבעד ַא ןעלקיװטנַא ךיז טעװ .ןרעפטנע רימ ריא טעוז

 ,"טייצ יד רעב

 ,רעלקעס טגערפ ,"טיירגעגוצ טשינ רָאמוה ןגעוו ןדייר לָאז ךיא ןוא;

 ,"טיירגעגוצ ןייז ךיא זומ ,דייר ךיא ןעוו ,ךיא

 םיא ךיא ךַאמ ,"טיירגעגוצ טשינ טנעז ריא ןעוו וליּפַא ןדייר טנעק ריא,

 -ַאר ךימ לָאז רע זַא ,ןגיוא עקידתונמחר טימ םיא טעב ןוא טנעמילּפמָאק ַא

 .ןעוועט:

 ןָא וא טנװֶא םעד טנפעעג טָאה ,ןָאטעג לכיימש ַא טָאה רעלקעס ירעה

 ,טלעטשעגרָאפ ךימ סעינָאמערעצ

 -סיוא בָאה ךיא .ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ םלוע םוצ טקוקעג בָאה ךיא

 ,קירעיורט סיוא טעז סָאװ םענייא ביל טָאה םלוע רעד .טסירָאמוה ַא יוװ ןעזעג

 ,לאימולש ַא יװ

 עיצקעל עטשרע ןיימ זיא סָאד זַא ,םלוע םעד טרעלקרעד ךיילג בָאה ךיא

 סָאװ ןייז טשינ טעװ סע זַא ,טשַאררעביא ןייז טשינ יז ןלָאז רַאפרעד ןוא

 | .ןרעה וצ;

 זיא'ס זַא טניימעג ןבָאה ייז רעבָא .טסנרע ץנַאג טניימעג סָאד בָאה ךיא

 ,טכַאלעג ןבָאה ייז ןוא ץיוו ַא

 םעד בילוצ טציא דייר ךיא זַא ,עגַאל ןיימ ןגעוו טלייצרעד ייז בָאה ךיא

 -רעב טגָאזעגוצ בָאה ךיא ;ןגָאוּפָא טשינ ןעק סָאװ שטנעמ ַא ןיב ךיא לייוו

 ליוו ךיא סָאװ םעד בילוצ טֶא ןוא עדער ַא ןטלַאה לעװ ךיא זַא ,למעז דרַאנ
 ,ןדייל ייז ןלעוו טרָאװ ןטלַאה

 ,טכַאלעג רעדיוו ןבָאה יז

 -גַאמ .רד ךָאנ ןדייר וצ הּפצוח ןיימ ןגעוו טלייצרעד ייז בָאה ךיא ןעוו

 .טכַאלעג רעדיוו ייז ןבָאה ,ןסענ

 בָאה ןעגנובעלרעביא עניימ ןגעוו השעמ עצנַאג יד זַא ,טניימעג ןבָאה יז

 .ןכַאל ןכַאמ וצ ייז ידכ ,טכַארטעגוצ ךיא

 רעבָא ,תורּפכ ףיױא טגיטעג עקַאט טָאה ,עצנַאג ַא סלַא עיצקעל ןיימ

 ךס ַא ןפורעגסױרַא טָאה ,ןעגנובעלרעביא עניימ ןגעו תמא רעד ,בייהנָא רעד

 ,טגָאז ןָאסגרעב סָאװ תמא זיא'ס זַא ,ןעזעגנייא ןַאד בָאה ךיא .רעטכעלעג
 .תמא רענייר רעד זיא רָאמוה זַא
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 עציקס עטשרע סלוײר

 ךופ ןַאמ ריא טימ ןעמוקעגקירוצ זיא לזייר עטבילעג ענעזעוועג ןיימ

 טימ בָאה ךיא ןוא ךיז וצ ןדַאלעגניײא ךימ ןבָאה ייז .קרָאי וינ ןייק עדַאנַאק

 ,טנװָא ןצנַאג ַא טכַארברַאפ ייז

 לדיימ ַא ןיא טשינ ךיז בילרַאפ ךיא סָאװרַאפ טרסומעג ךימ טָאה לזייר

 יו טשינ טדערעג רעמ רימ וצ טָאה יז ,ןבָאה וצ הנותח ףיוא ,תמא ןַא ףיוא

 .עמַאמ ַא יװ רָאנ ,עטבילעג ַא

 -סטרָאװ .רד יוװ רוחב רעטלַא ןַא ןביילברַאפ טסלָאז וד טשינ ליוו ךיא ---

 .טגָאזעג יז טָאה --- ,ןַאמ

 זיא רע זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןוא ןענַאמסטרָאװ .רד טנעקעג טוג טָאה יז

 סָאװ ,ןשטנעמ ייב טייקיטכערעג ןוא רשוי ליפוצ טכוז ןוא טרעטיברַאפ דימת

 ,.טַארייהרַאפ טשינ זיא רע לייוו ,ןעניפעג וצ רעווש זיא

 ףךיז טנרעל --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,טַארייהרַאפ זיא סָאװ שטנעמ ַא ---

 ייז זַא ןשטנעמ ןופ טשינ טרעדָאפ ןוא ןבעל ןטימ ןסימָארּפמָאק ןכַאמ וצ

 ןַאמסטרָאװ .רד יו ןטלַאהעגסיױא טנעצָארּפ טרעדנוה ןייז ןלָאז

 :סָאד רעסעב ןייטשרַאפ וטסעוװ בייוו ַא טימ ךיז גירק ןוא הנותח בָאה ---

 ,טהנעטעג יז טָאה -- ןביירש רעסעב ךיוא ןוא ןבעל

 לייוו ,ןדייר וצ טגַאװעג טשינ ךיא בָאה ןבעל ןעילימַאפ ןגייא ריא ןגעוו

 ךייא ןיא זיולב .ןכערּפשעג ערעזדנוא עלַא ייב קידנזעװנָא ןעוועג זיא ןַאמ ריא

 -נײרַא סעּפע רעמיצ ןטייוװצ ַא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןַאמ ריא ןעוו ,טנעמָאמ

 :ןָאטעג גערפ ַא יז ךיא בָאה ,ןעגנערבוצ

 !ןבעל ןעילימַאפ ןייד ןיא ריד סע טייג יװ ןוא ---

 :טרעפטנעעג יז טָאה

 ןוא ביירש ךיא סָאװ ,רעדיל עניימ וצ טַאריײיהרַאפ טשרעוצ ןיב ךיא --

 ,ןייז אנקמ טשינ ןַאמ ןיימ טספרַאד וד .ןַאמ ןיימ וצ ךָאנרעד

 יז .גנושַאררעביא עקידלַאװג ַא טכַאמעג רימ יז טָאה טנוװָא םענעי ןיא

 סָאד ,ןבירשעגנָא טָאה יז סָאװ ,גנולייצרעד עצרוק ַא טנעיילעגרָאפ רימ טָאה

 .ןבירשעג טָאה יז סָאװ ,עציקס עטשרע ריא ןעוועג זיא

 ןוא רעדיל זיולב טביירׂש יז סָאװרַאפ ןגירק ריא טימ ךיז טפָא געלפ ךיא

 ײַאט טָאה יז זַא ,ביילג ךיא זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא .ןעגנולייצרעד ןייק טשינ

 ךוא ןעמ טלָאצ ןעגנולייצרעד ןביירש רַאפ זַא ןוא עזָארּפ ןביירש רַאפ טנַאל
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 קיגיײװ רעייז ןענעייל רעדיל ןוא ןעמ טנעייל ןעגנולייצרעד .טשינ רעדיל רַאּפ

 ,הגרדמ רעקירעדינ ַא ןופ זיא ןציקס ןביירש זַא ,ןטלַאהעג טָאה יז ,ןשטנעמ

 רַאפ זיולב ןענעמדיוו טנַאלַאט ריא טעװ יז ןוא .טשינ יז טריסערעטניא טלעג

 .רעדיל

 ףימ טָאה יז ןעוו גנושַארעביא עסיורג ַא ןעוועג רימ רַאפ רַאפרעד זיא'ס

 | ,גנולייצרעד עטשרע ריא טנעיילעג

 סָאװ ,לטעטש ריא ןיא רעדיינש ַא ןופ גנובײרשַאב ַא ןעוועג זיא סָאד

 יז רעבָא .שירעלטסניק טסכעה ןבירשַאב סע טָאה יז ,לטעטש ןיימ ךיוא זיא

 רעדיינש רענעי ןסייהעג טָאה סע יװ טקנוּפ ,רעדיינש השמ ןפורעג םיא טָאה

 ַא יו טרעדלישעג ןרעטקַארַאכ ערעדנַא יד ךיוא טָאה יז ,לטעטש ןיימ ןיא

 .ןעמענ עקיטכיר יד ייב ןפורעג ייז טָאה יז רעבָא .ןרעביירש עסיורג

 לָאז יז זַא ,טלָאװעג בָאה ךיא רעבָא .ןלעפעג קרַאטש עציקס יד זיא רימ

 ריא ייב בָאה ךיא .ןעמענ עקיטכיר ערעייז טימ ןפור טשינ ןרעטקַארַאכ עריא

 .ןריפסיוא טנעקעג טשינ סָאד

 ךיא ."סטרעװרָאפ, ןיא ןבעגוצקעװַא סָאד ןעמונעג ריא ייב בָאה ךיא

 "יימ ןיימ טיול .ןּפַאכסיױא רימ ייב עציקס יד טעװ ןעמ זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב

 .ןבירשעג טוג ןוא ,רָאמוה ךס ַא טימ ,לעניגיוָא ןעוועג סָאד זיא גנונ

 ןַאהַאק .בא ןוא קעדַאלװ .ב

 -ַאלװ .ב ןעוועג טלָאמעד זיא *סטרעוװרָאפ,; ןיא ןציקס ןופ רענעייל רעד

 ןזָאלרַאפ ךיז ןוא סעציקס יד ןענעייל וצ ןבעגעג םיא טָאה ןַאהַאק .בא .קעד

 ןופ גנולײטּפָא יד טַאהעג ביל רעייז טָאה ןַאהַאק .בֹא .תוניבמ ןייז ףיוא

 -רָאפ,; ןיא עציקס ַא ןקורד ךיז טגעלפ גָאט ןדעי .?סטרעוורָאפ,, ןיא ןציקס

 עציקס ַא ביוא .ןענעייל סָאד סעלַא ןופ רעִירפ טגעלפ ןַאהַאק ןוא "סטרעוו

 טָאה רע .למוט ַא טכַאמעג רעביירש םעד ןגעוו רע טָאה ,ןלעפעג םיא זיא

 ןקעדטנַא טלָאװעג טָאה רֹע .טנַאלַאט טצעשעג טָאה רע .ןטנַאלַאט טכוזעג

 | ,ןטנַאלַאט
 ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,עציקס סלזייר ןקעדַאלװ ןבעגעג בָאה ךיא ןעוו

 -ליש ַא ,עציקס עטשרע ריא זיא סָאד זַא ,ןרעטכיד עטוג ַא רעייז זיא יז זַא

 .קרַאטש סָאד טלעפעג רימ זַא ןוא ,לטעטש ןיילק ַא ןיא רעדיינש ַא ןופ גנורעד

 רע טעוו טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב זַא ,טגָאזעגוצ רימ טָאה קעדַאלוװ

 | .ןענעייל סָאד

 ןוא עציקס יד קירוצ קעדַאלוװ רימ טיג ,;רפ רעד ןיא ,גָאט ןטייווצ םעד

 .טשינ םיא טלעפעג'ס זַא ,רימ טרעלקרעד

 ,טכערעג טשינ זיא רע זַא ,םיא גָאז ךיא
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 ד לע פ ס עטָאג אנ ח

 זַא ,טנייפ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ רענייא ןעוועג טשינ זיא קעדַאלוו

 ןפוא ןכעלטניירפ ַא ףיוא רימ טימ טָאה רע .םיא טימ ןייא טשינ טמיטש ןעמ

 זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא .תונורסח יד ףיוא ןזיוװעגנָא טָאה רע .טריטַאבעד

 -ַאיצילַאג ַא סָאװ ,טוג ןייטשרַאפ טשינ רע ןעק ,קַאװטיל ַא זיא רע יװ ױזַא

 ךיוא ןלעפעג יז ףרַאד טוג זיא ךַאז ַא ביוא זַא ,טרעלקרעד רע .טביירש רענ

 ןבעל ןשיווטיל ןופ גנורעדליש ַא ,ױזַא טשינ זיא'ס זַא ,הנעט ךיא .קַאװטיל ַא

 ןבעל רענַאיצילַאג ןופ גנורעדליש ַא ןוא קַאװטיל ַא וצ רעסעב טרילעּפַא

 לַאג ,זדנוא רַאפ זַא ,ךיוא םיא גָאז ךיא .רענַאיצילַאג וצ רעסעב טרילעּפַא

 רימ .ןרָאטקַאדער יד ןענעז סעקַאװטיל יד סָאװ ,טוג ױזַא טשינ זיא ,רענַאיצ

 סעּפע זַא ,וצ טיג קעדַאלוװ .ןפוא ןכעלטניירפ רָאג ַא ףיוא םעד ןגעוו ןריטַאבעד

 זַא ,סנייז ייב ךיז טלַאה רע רעבָא ,גָאז ךיא סָאװ ,םעד ןיא ָאד זיא תמא

 ,טשינ גוט עציקס טלזייר

 ,סיוא ךיז ןהנעט רימ יװ טרעהרעד טָאה רע .ןעמועקגנָא זיא ןַאהַאק .בַא
 .ךיוה ןדייר וצ עבט ַא בָאה ךיא רעבָא .ליטש טדערעג טָאה קעדַאלװ

 ,ךיז ןגירק רימ סָאװ ןגעו טגערפעג טָאה ןַאהַאק

 .עטכישעג עצנַאג יד שַיײטרַאּפמוא ןבעגעגרעביא םיא טָאה קעדַאלװ

 ןגעוו ןעגנוניימ ענעדיישרַאפ יד .רענַאיצילַאג ןוא סעקַאװטיל ןגעוו עגַארפ יד

 ,עציקס רעד

 סעקַאװטיל ןגעוװ עגַארפ יד זַא ,טגָאזעג ןוא טרעהעגסיוא טָאה ןַאהַאק

 יצ םעד ןגעו רעבָא ,ןדײשטנַא טכייל ױזַא טשינ ןעמ ןעק רענַאיצילַאג ןוא

 .ןדיישטנא רע טעװ ,גיוט עציקס יד

 .רעמיצ ןיא ךיז וצ ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןוא עציקס יד ןעמונעגוצ טָאה רע

 :ןקעדַאלװ וצ טגָאזעג ןוא ןעמוקעגסיױרַא רע זיא םורַא טונימ ןצפופ ַא ןיא

 וצ ןוא .עציקס ערעייט ַא זיא'ס -- ןקורד וצ עציקס יד ךיילג טיג ---

 | :טגָאזעג רע טָאה רימ

 ןופ עגַארפ רעד ןגעו טכערעג טשינ טנעז ריא זַא ,ןיוש ריא טעז ,ונ---

 יד טלעפעג רימ ןוא קַאװטיל ַא ךיא ןיב טָא .סעקַאװטיל ןוא רענַאיצילַאג

 .עציקס רענַאיצילַאג

 .ןעגנורעדנע עכעלטע ןכַאמ ליוו רע זַא ,טגָאזעג רימ ןַאד טָאה קעדַאלװ

 ןסייוו עלַא טשינ סָאװ ,ןקורדסיוא רענַאיצילַאג שיפיצעּפס יד ןרעדנע ליוװ רע

 .זיא סָאד סָאװ

 טנעק ריא -- .טגָאזעג םיא ךיא בָאה --- ,ןָאט טשינ סָאד טנעק ריא --
 .ןעגנורעדנע ןייק ןביולרעד טשינ טעוװ יז .ןרעביירש יד טשינ

 -טנעעג קעדַאלװ טָאה -- ,זיא'ס יװ ױזַא טקורדעג סע טלָאװ ךיא ---
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 יד ןופ טרָאװ סעדעי טנעייל ןַאהַאק זַא ,ךָאד טסייוו ריא רעבָא --- ,טרעפ

 .ךשוח ןָאט ךיז טעװ ,טרָאװ רעווש ַא ןפערט טעװ רע זַא .ןציקס

 רֶעדיװ זיא ןַאהַאק .רעטרעוו רענַאיצילַאג יד ןגעוו טריטַאבעד ןבָאה רימ

 טָאה קעדַאלװ .טציא ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו טגערפעג ןוא ןעמוקעגנָא

 ,רעטרעוו רענַאיצילַאג יד ןרעדנע טשינ זָאל ךיא זַא ,טלייצרעד םיא

 "רַאפ רעד זיא סָאד -- ,םיא ךיא רעלקרעד --- ,ךיֹא טשינ זיא סָאד --

 .ןרעביירש רעד ןופ גנַאל

 עג ךיז ןַאהַאק טָאה --- ?ןרעביירש יד ,לדיימ ןייש ַא סעּפע זיא יז ---

 ,טלציוו

 | .ענייש ַא רעייז זיא יז --- ,ךיא גָאז -- ,ָאי --

 ,קיסַאּפש בלַאה טגָאזעג ןַאהַאק טָאה --- ךָאנ ריא טיג ,ונ ---

 ןיא ןפָארטעג ןענַאהַאק בָאה ךיא זַא ,טרעלקרעד ןַאד רימ טָאה קעדַאלװ

 עכלעזַא ןגעוו ןבעגעגכָאנ טשינ לָאמנייק טָאה רע .גנומיטש רעטוג רעייז ַא

 +-ַ .ןכַא

 עשיפיצעּפס עריא ןוא ןציקס ןבירשעג טפָא ןָא ןַאד ןופ טָאה לזייר
 .ןרָאװעג טרעדנעעג ןענעז ןקורדסיוא רענַאיצילַאג

 ןענַאהַאק .בַא טימ ךיז טגירקעצ לזייר

 טגעלפ יז .ןענַאהַאק .בא ןעז עיצקַאדער ןיא ןעמוקעג לזייר זיא לָאמניײא

 .טסָאּפ ךרוד ןקעשט ןגירק ןוא טסָאּפ ךרוד ןקיׂש ןציקס יד

 :טגָאזעג יז טָאה .ןעמונרַאפ זיא ןַאהַאק .בַא זַא ,טגָאזעג ריא טָאה ןעמ

 ַא ןעז וצ זַא ,ןטלַאהעג טָאה יז .ןעז םיא ליוװ לזייר זַא ,םיא טגָאז --

 ,ןטפעשעג ערעדנַא עלַא ןופ רעקיטכיוו זיא ןרעביירש

 קרַאטש ןעוועג זיא רע .רָאה עטרעביושעצ טימ ןעמוקעגסױרַא זיא ןַאהַאק

 :טגָאזעג ןוא טנַאה יד ןבעגעג ריא ,ריא ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה רע .ןעמונרַאפ

 .ןייש טביירש ןוא לדיימ ןייש ַא טנעז ריא ,לזייר ,ריא טנעז סָאד ---

 :טגָאזעג ןוא ןפורעגקירוצ םיא טָאה יז ,ןײגקעװַא ןזָאלעג ךיז טָאה רע

 .רעדיל עניימ ןקורד טלָאז ריא ליוו ךיא ,ןַאהַאק רעטסימ --

 טנעייל רעדיל .טשינ ךיא ףרַאד רעדיל .ןציקס רעמ סָאװ טביירש ---
 ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טשינ ןעמ

 יז טָאה -- .ןציקס יד יװ רעקיטכיו רעדיל עניימ ןענעז רימ ייב ---

 ,טגָאזעג

 רענעייל יד ןוא .סעלַא ןופ רעקיטכיו רענעייל יד ןענעז רימ ייב ---

 .טגָאזעג רע טָאה -- רעדיל ןייק טשינ ןענעייל

 ךיא .ןעמונרַאפ ךעלקערש טציא ןיב ךיא .שידניק טשינ ךיז טכַאמ --
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 ד לע פ סעטָאג אנ ה

 רעדיל .ןציקס טקיש .ךייא טימ ןסעומש וצ טייצ ןייק טשינ רעדייל בָאה

 רעבָא ןייש טביירש ןוא ,לדיימ ןייש ַא עקַאט טנעז ריא .טשינ ךיא ףרַאד

 .טשינ ריא טנעק גנוטייצ ןיימ ןריגָאדער

 ."סטרעװרָאפ; ןיא ןביירׂש וצ טרעהעגפיוא ןַאד טָאה לזייר

 דנעלייא ינָאק ,טיעג יס

 .דנעלייא ינָאק ןבעל ,טיעג יס ןיא ןגױצעגנײרַא ךיז בָאה ךיא

 םייב רעצעלּפ עטסנעש יד ןופ ענייא ןעוועג טיעג יס זיא טייצ רענעי ןיא

 ןַא טימ ,טנגעג עשיטַארקָאטסירַא ענעסָאלשעגּפָא ןַא ןעוועג זיא סע .םי גערב

 טשינ ןוא ײצילָאּפ ןענַאטשעג זיא סע ּוװ רעױט ַא טימ ,הכולמ רענעגייא

 טשינ טָאה דיי ַא .שינעביולרעד רעלעיצעּפס ַא ןָא עדמערפ ןייק טזָאלעגנײרַא

 .ןײגוצנײרַא ןיהַא טגַאװעג

 ןבָאה סָאװ ןֹדִיי עטלייצעג עכעלטע טניֹוװעג טרָאד ןבָאה טייצ רענעי ןיא

 ,םי םייב ןעניֹוװ וצ טַאהעג ביל

 ,רעדַאב םשרג ןעוועג ןענעז טיעג יס ןיא ןרענָאיּפ עטשרע יד ןשיװצ

 יז ןופ רענייא רעדעי .רעטומלרעּפ םולש ןוא ןיקמורפ ערעס ,רעטכיר השמ

 .ךיז רַאפ טלעװ ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה

 רעדַאב םשרג

 -עג זיא רע :עיצילַאג ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה רעדַאב םשרג

 -נעלַאק ןבעגעגסױרַא טָאה ,*טַאלבעגַאט רעגרעבמעל, ןופ רָאטקַאדער ןעוו

 -עג ןעמ טָאה ןרַאדנעלַאק סרעדַאב םשרג .טמירַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ןרַאד

 ןופ דעלטעטש עלַא ןיא טריטַאבעד יײז ןגעװ ןוא טנרעלעג ןוא טנעייל

 .עיצילַאג

 ,עילימַאפ ןייז בילוצ רָאנ ,ךיז בילוצ טשינ םי םייב טניֹוװעג טָאה רע

 .םי םעד טָאה ,ךיא ביילג ,רע .םי םעד טַאהעג ביל ןבָאה עכלעוו ,רעדניק יד

 ןוא קעטָאילביב ןיא ךיז ייב ןסעזעג רע זיא גָאט ןצנַאג ַא .טקוקעגנָא טשינ -

 ײװמַארט ַא ףיוא טצעזעגפיוא ךיז רע טָאה טכַאנרַאפ .ןבירשעג ,טנעיילעג

 ןייק ןרָאפעגקעװַא טרָאד ןופ זיא ןוא ,ןַאב-טנורגרעטנוא רעד וצ טרָאפ סָאװ

 עגייז טימ טסעומשעג טרָאד ןוא "לַאיָאר עּפַאק, ןטמירַאב םוצ ,קרָאי וינ

 םי םעד טָאה רע .ןציה עטסערג יד ןיא וליפַא ןָאטעג רע טָאה סָאד .דניירפ

 .טקוקעגנָא טשינ םיא טָאה םי רעד ןוא טקוקעגנָא טשינ

 ןרָאפ ײװמַארט רעד וצ ןייג זיולב ןעזעג םיא ןעמ טָאה טיעג יס ןיא

 םשרג זַא ,טסּוװעג ןעמ טָאה ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ רעבָא .קרָאי וינ ןייק
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןעמונעגפיוא רע זיא ,םיא וצ ןעמוקעג זיא רעצעמע ןעוו .טרָאד טניוװ רעדַאב
 טשינ זיא םענעי וצ רע רעבָא .טייקכעלטניירפ רעטסערג רעד טימ ןרָאװעג
 | .ךעגנַאגעג

 ַא סייוו ךע .ןעק ךע ,ועדַאב םשרג ןיב;ק ,ןגָאז רע טגעלפ ,(ךיא) *ךע;

 ."םענייק וצ טשינ ייג ןוא ךסי
 ןוא ,טסוװעג ךס ַא ןוא טנעקעג ךס ַא עקַאט רע טָאה ןתמא רעד ןיא

 .ןעמעלַא טימ ןעגנערברַאפ וצ רעווש ןעוועג םיא זיא'ס
 ןַאמיײנ ןָאמָאלָאס .רד טימ ןפערט ךיז רע טגעלפ *לַאיָאר עפַאק, ןיא

 -ַאבעד ייז טימ טגעלפ רע ןוא ,ןשטנעמ עטנרעלעג ,ןשטיוװָאלעּפַאק .רד ןוא
 לָאמַא ןבָאה ייז סָאװ טשינ ןעקנעדעג ,טשינ ןסייוו ייז זַא ,ןזײװַאב ןוא ןריט
 סָאד ןבָאה ערעדנַא יו האנה רעמ טַאהעג םעד ןופ טָאה רע ןוא ,טנרעלעג
 ,םי ןופ טַאהעג

 רעטכיר השמ

 רע .רעטכיר השמ ןעוועג זיא רעניוװנייא ענעעזעגנָא רָאג יד ןופ רענייא
 ןעוועג ןעמַארד ענייז ןענעז םיא ייב .גרוטַאמַארד רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא

 ןליפַא ,טרָאװ סעדעי קיניײװנסיױא ןעמַארד ענייז ןופ טנעקעג טָאה רע .קילייה

 טעמכ טנעקעג ךיוא טָאה ,םיא וצ יורפ ענעבעגעגערביא רעייז ַא ,בייוו ןייז

 סָאװ ךעלדיל יד ןעגנוזעג ןבָאה רעדניק ענייז ,ןסעיּפ ענייז קיניײוװנסיױא ףיוא

 .סעידעמָאק ןוא ןעמַארד ענייז ןיא ןעגנוזעג טָאה ןעמ

 טימ טקיטפעשַאב ךיז טייצ רעבלעז רעד ןיא רע טָאה ןגעווטסעדנופ

 טנידרַאפ ,טפיוקרַאפ ייז ןוא טיעג יס ןיא רעזייה טפיוקעג ,"טיעטסע לעיר,

 .ןריוװעגנָא ןוא

 ןטשרע םעד טקידנעעג טָאה ,עמַארד ַא ןבירשעג ןוא ןסעזעג רע זיא טָא

 טפיױקרַאפ ןַאד ןוא טקַא ןטייוװצ םעד טקידנעעג .רעזייה טפיוקעג ןוא טקַא

 טפיוקעג רע טָאה ,טקַא ןטירד ַא טקידנעעג טָאה רע יו םעדכָאנ .רעזייה יד

 ,ןטלעװ טרעקעג טָאה רע .רשוע ןסיורג ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ .זיוה ַא

 "עג רע ןיא ףוס םוצ ןוא רעזייה טפיוקרַאפ ןוא ןעמַארד טפיוקרַאפ טָאה רע

 ,בוח-לעב רעסיורג ַא ןבילב

 טָאה רע) זיוה ןייז ןופ ריט רעד ייב ןייטש טפָא טגעלפ רעטכיר השמ

 םיא טימ .םי םוצ טקעריד טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ ,(זיוה ןגייא ןַא טַאהעג

 .ךיז ןשיווצ םולשב טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ץַאק ַא ןוא טנוה ַא ןענַאטשעג ןענעז

 יד ןוא המלש ןפורעג רע טָאה טנוה םעד .ןעמענ עשידַיי טַאהעג ןבָאה ייז

 .ייז טימ שידִיי טדערעג טָאה רע ,סחנּפ -- ץַאק

 םיא ןוא זיוה ןייז ןבעל רעייגייברַאפ ןשידִיי ןדעי ןלעטשּפָא טגעלפ רע
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 דול 9 פ סע טָאג אנה

 א ןעקנירט זומ ,טיעג יס ןיא טמוק סע רעװ .ןכוזַאב ךימ טזומ ריא/,/ :ןגָאז

 ."זגורב םיא ףיוא ךיא ןיב ,טשינ ביוא ,רעטכיר השמ ייב סּפַאנש

 ָןלעטשרָאפ ןעמעלַא ייז טגעלפ רע ,טסעג ךס ַא ןעמוק םיא וצ ןגעלפ סע

 ,טנוה םוצ ןגָאז רע טגעלפ ,"עלהמלש ,רעהַא םוק; .ץַאק ןוא טנוה ןייז רַאפ

 טעקװַאהעג .ןייגוצ טגעלפ טנוה רעד .טסַאג ןופ ןעמָאנ םעד קידנגָאז םיא

 'ךיוא ןלעטשרָאפ רע טגעלפ טסַאג ןבושח רָאג ַא רַאפ .טשינ לָאמנייק רע טָאה

 ...ץַאק יד ןפורוצ רע טגעלפ ,"לסחנפ ,רעהַא םוק, ,ץַאק יד

 ןיקמורפ ערעס

 יערעס ןעוועג זיא טיעג יס ןיא סרעניווונייא עשידַיי עטשרע יד ןופ ענייא

 .ןיקמורפ

 'רעבָא .טיעג יס ןיא לכלעטָאה עטשרע סָאד טַאהעג טָאה ןיקמורפ יורפ

 יז .טכַאמעג טשינ םעד ןופ יז טָאה ןבעל ןייק .הסנרּפ בילוצ הלילח טשינ

 .,טסילַאנרושז רעטסּוװַאב ַא ,ןיקמורפ .א ,ןַאמ ריֹא .טגיילרעד וצרעד ךָאנ טָאה

 ,לבלעטָאה םעד וצ ןגיילרעד רע טגעלפ ,ןביירש ןופ ןענידרַאפ טגעלפ רע סָאװ

 ,"ַאליװ ןיקמורפ; ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ

 ףעדָא ,רעטכיד ,רעביירש סנטסיימ ןבָאה לכלעטָאה םעד ןיא טניוװעג
 .לעטָאה ריא ןיא ןעמונעגניירַא טשינ יז טָאה שטנעמ ןכייר ןייק .ןטסילַאעדיא

 'ןטימ רענייא ןרינָאמרַאה ןלָאז ,ריא ייב ןעניוװ סָאװ ,יד זַא ,טלָאװעג טָאה יז

 'רענייא ןעמיטש טשינ ןענעק עמערָא טימ עכייר זַא ,ןטלַאהעג טָאה יז .ןטייווצ

 טנייפ טָאה ,טגָאזעג יז טָאה ,ןײלַא יז .ביל טשינ ךיז ןבָאה ןוא ,ןטייווצ ןטימ

 ,עכייר יד
 :קידלוש זיא יז טלעג ליפיוו טנכערעגסיוא יז טָאה ןָאזעס ןדעי ןופ עדנע

 ריא ייב טָאה סע רעװ טנכערעגסיוא ךיוא ןוא ןטפעשעג עריא ןופ ןבילבעג

 יטרעדנוה עכעלטע יד ןעװעג טרעװ זיא'ס זַא ,ןסָאלשַאב יז טָאה ,טניֹוװעג

 -ַאב רעד טניוװעג ,לשמל ,ריא ייב טָאה סע .טגיילרעד טָאה יז סָאװ רעלָאד

 ןופ רָאטקַאדער רעקיטלָאמעד רעד רעדָא ,קינלַארָאק .א .רד רעביירש רעטמיר

 .ןיײילַא יז) יקסװָאנַאי .ש ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעשיטסיכרַאנַא רעד

 לקצול .א רעטכיד רעד רעדָא ,(עקטסיכרַאנַא ןַא ןעוועג זיא ,ןיקמורפ ערעס

 .ןרָאיטקַא עטמירַאב ךיוא יו ,רעביירש ךָאנ ןוא
 ײסעיצקעל ןטלַאה טגעלפ ןעמ ּוװ ,ןטרָאג ַא טַאהעג טָאה לכלעטָאה ריא

 .סעיצקעל ןוא ןטרעצנָאק יד וצ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,עלַא .ןטרעצנָאק ןבעג

 לייט רַאפ .ןכוק ןסע ןוא ייט ןעקנירט ריא וצ ןעמוק וצ טכער טַאהעג ןבָאה

 יןענעכער טלָאװעג טשינ יז טָאה ןכוק ןוא

 א ןיא סױרַא לעטָאה ריא ןופ סרענלעק עכעלטע יד ןענעז לָאמנייא
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 .ןטסילַאעדיא ןעוועג ךיוא ןענעז ייז) עגַארפ רעלעיּפיצנירּפ ַא בילוצ קיירטש

 ,ןסע ןעמענ טלָאװעג ןײלַא ךיז טסעג יד ןופ רענייא טָאה .(ןטסיכרַאנַא עבלַאה

 "!רעכערב-קיירטש; :ןָאטעג יירשעג ַא םיא ףיוא ןיקמורפ יורפ טָאה

 ןָאזעס עדנע טגעלפ יז ןוא עמַארד ַא ןבירשעגנָא טָאה ןיקמורפ יורפ

 .רָאי סעדעי ןעמוקרָאפ טגעלפ סָאד .טסעג עריא רַאפ עמַארד יד ןענעיילרָאפ

 ןבָאה ייז סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טשינ ןוא טַאהעג ביל יז ןבָאה טסעג יד

 ןוא דלודעג סיורג טימ ןסעזעג ייז ןענעז ,עסעיּפ ריא ןופ ןטלַאהעג טשינ

 טָאה רענייק .קרעװ עריא ליפעג סיורג טימ טנעייל יז ױזַא יװ טרעהעג

 עבלעז יד רָאי עלַא ןענעייל טרעהעג יז טָאה ןעמ .ןבעגעג טשינ לכיימש ןייק

 שבלעז יד ןגָאז רָאי סעדעי ןוח םעד ןרעה ןדִיי עמורפ יו טקנוּפ .עמַארד
 ,תוליפת

 רעטומלרעּפ םולש

 -לרעּפ םולש ןעוועג ךיוא זיא טיעג יס ןיא ןרענָאיּפ עטשרע יד ןופ רענייא

 ךוא ןעמַארד ןביירש ןיא רעטכיר השמ טימ טרירוקנָאק טָאה רעכלעוו ,'ועטומ

 -גלָאפרעד רעקיניײיװ ןעוועג רע זיא ןעמַארד ענייז טימ .ךיז וצ טסעג ןדַאל ןיא

 ,גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג רע זיא טסעג ןגירק טימ רעבָא .ךייר

 -לָאג לעומעס יװ טסעג עכלעזַא ןעזעג טפָא ןעמ טָאה זיוה ןיא םיא ייב

 .ןעמוק םיא וצ טגעלפ ץרַאװש סירָאמ וליפַא ןוא .ווָאמיד ּפיסָא ןוא גרובנעד

 .טיעג יס ןיא טניוװעג ןײלַא טָאה רע שטָאכ

 ןייק טשינ ןוא חרוא-סינכמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעטומלרעּפ םולש

 .ןַאמערָא רעניילק

 "עג טָאה רע ןענַאװ ןופ ןוא רעדניק ףניפ טימ זיוה ַא טַאהעג טָאה רע

 טשינ טָאה ןעמ סָאװ סעמַארד ןבירשעג טָאה רע .רעדנּוװ ַא ןעוועג זיא טבעל

 ,טרילפוס טשינ ןוא רָאילפוס ַא עיסעּפָארּפ ןופ ןעוועג זיא רע .טליּפשעג

 -ַאמ ןענופעג ךיז ןבָאה םיא ייב .קעטָאילביב עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע

 ןלעיצעּפס ַא טַאהעג םעד רַאפ טָאה רע .ןגרוטַאמַארד עלַא ןופ ןטּפירקסונ
 .רעלעק

 -רַאפ וצ רעמיצ ַא טַאהעג טָאה רע .םיא וצ ןגױצעגנײרַא ךיז בָאה ךיא
 ,ןעגניד

 ךופ םיא וצ ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןענעז ,םיא ייב טניֹוװעג בָאה ךיא ןעוו

 .עניזוק ַא ןוא רעטסעווש ַא סבייוו ןייז ,בייוו ןייז טימ רעדורב ַא םי טייז רענעי

 -עגמורַא ייז טָאה רע .טנַאה רעטיירב ַא טימ ןעמונעגפיוא ייז טָאה רע

 ןעמולב טימ רענטרעג יד ןוא םי םענייש םעד ןזיוועג ייז ,טיעג יס ןיא טריפ
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 טָאה רע .(רעזייה טָאטשנָא ןעמולב ןעוועג טיעג יס ןיא ךָאנ ןענעז טלָאמעד)

 .קעטָאילביב ןייז ןזיוועג ייז

 בָאה ,רעדורב ןייז .םיא ייב טוג רָאג טליפעג ךיז ןבָאה םיבורק ענייז

 -רַא ןייק ןייז טשינ לָאמנייק טעװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע יװ ,טרעהעג ךיא

 ַא ןעוועג זיא רע) ןפױקרַאפ ָאד ןוא ןיוו ןופ ןכַאז ןעגנערב טעװ רע .רעטעב

 ןיא דלָאג ךיז טרעגלַאװ; ,טגָאזעג רֹע טָאה ,*עקירעמַא ןיא ,, .(ןיוו ןיא טייצ

 ."ןבייהפיוא סע לעוװ ךיא ןוא .ןבייהפיוא זיולב סע ףרַאד ןעמ .ןסַאג יד

 ןיא טצוּפעגסיױא גָאט ןדעי ךיז טָאה ,בייוו סרעדורב ןייז ,ןרעגעווש ןייז

 טקנעבעג טָאה יז "!ןיוװ ,ןיוו ,ךַא, :טצכערקעג ןוא ןרעדעפ טימ טוה ןסיורג ַא

 ןלעפעג טשינ ריא זיא טיעג יס .ןיוו ךָאנ

 םינצבק עכייר

 רעייז ַא טכַאמעג רימ ףיוא ץלַא טָאה ,רעטומלרעּפ םולש ייב קידעניױוװ

 יד ,םיבורק ענייז וצ טוג ױזַא זיא רעטומלרעּפ ױזַא יו ,קורדנייא ןקרַאטש

 ַא וצ ןעמוקעג ןענעז ייז זַא ןעניימ ענעי .טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,ענירג

 רע ןוא ,ּפָאק ןרעביא זיב תובוח ןיא ןעקנוטעגנייא זיא רע רעבָא .רענָאילימ

 ןוא טציז רע .ןטעברַא ןייג ןפרַאד ייז זַא ,ןגָאז וצ ייז ץרַאה סָאד טשינ טָאה

 טימ טפעשעג סיורג ַא ןענעפע ןגעו טמולח רעדורב א רענייז יו טרעה

 ַא ןןיו ךָאנ טקנעב ןרעגעווש ןייא .ןיוו ןופ ןעגנערב טעוװו רע סָאװ ,הרוחס

 ןשטייד םעד ןופ דיל ַא --- ?טפַאשנריב יד; טרימַאלקעד ןרעגעווש עטייווצ

 ,טגייווש ןוא ץלַא סָאד טרעה רע .רעליש ךירדירפ רעטכיד ןטמירַאב

 עכייר, עידעמָאק ןיימ ןביירש וצ טגערעגנָא ךימ טָאה דליב סָאד טָא

 ,"םינצבק

 ,טניימעג בָאה ךיא .גנורעטסיײגַאב סיורג טימ ןבירשעג סָאד בָאה ךיא

 סיורג טַאהעג בָאה ךיא .טלעוו יד ןרעקרעביא ךיא לעוװ עידעמָאק רעד טימ זַא

 ךיא ןעוו ,תורצ עסיורג טַאהעג בָאה ךיא רעבָא .עסעיּפ יד ןביירש ןופ האנה

 .עסעיּפ יד ןפיוקרַאפ וצ ווּורּפ ַא טכַאמעג בָאה

 טימ ןעמַאזצ עסעיּפ ַא ןבירשעג טַאהעג ךיא בָאה רעַירפ רָאי ַא טימ

 ןַאד רימ זיא עידעמָאק יד ןפיוקרַאפ סָאד ןוא ,שטיװָארעשָא .ש עגעלָאק

 -יּפשיוש רעטסערג רעד טליּפשעג ריא ןיא טָאה סע .טכייל רעייז ןעמוקעגנָא

 טשינרָאג ךיא ןעק ,ןשטיװָארעשָא ןָא ,טציא רעבָא .טיורקדליש ףלָאדור ,רעל

 זַא ,טביילגעג בָאה ךיא .וצ טשינ ךימ ןעמ טזָאל ןטיורקדליש וצ .ןָאטפיוא

 ,ןטיורקדליש רַאפ עלָאר עקידנסַאּפ ַא ךיא בָאה עסעיּפ רעקיטציא ןיימ ןיא

 -יד ַא טַאהעג טָאה טיורקדליש רעבָא .רימ ייב טּפַאכעגוצ סע טלָאװ זַא ןוא

 "עג טשינ טָאה רע ןוא ,ןסעיּפ םיא רַאפ טצעזרעביא טָאה רעכלעוו ,רָאטקער
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 טגעלפ לָאמ עלַא .עסעיּפ ןיימ ןטיורקדליש רַאפ ןענעייל לָאז ךיא זַא ,טלָאוװ

 -דליש זַא ,רע טגָאז טָא .ןטיורקדליש ןגעוו ץורית ןרעדנַא ןַא ןבעג רימ רע

 טָאה רע ןוא קנַארק זיא טיורקדליש זַא ,רע טגָאז טָא ,ןעמונרַאפ זיא טיורק

 טשינרָאג ןעק ךיא רעבָא ,ּפָא ךימ טרַאנ רע זַא ,ליפ ךיא .רעביפ דַארג 1

 טלָאװ רע .שטיװָארעשָא .מ עגעלָאק ,ףתוש רעקידרעירפ ןיימ טלעפ רימ .ןָאט

 ,ןטיורקדליש וצ ןזָאלעגוצ זדנוא טלָאװ ןעמ ןוא ,שיט ןיא ץעז ַא ןבעגעג

 זיא'ס רעבָא ,ףתוש ַא טימ עסעיּפ ַא ןביירש וצ רעווש ןעוועג רימ רַאפ זיא'ס

 .ףתוש ַא ןָא עסעיּפ ַא ןפיוקרַאפ וצ ןעוועג רערעווש ךָאנ רימ

 םולש וצ ןעמוק טגעלפ רע .טיעג יס ןיא טניֹוװעג טָאה ץרַאװש סירָאמ

 -טניירפ ַא זיא רע .ךעלטניירפ רָאג ןדייר רימ טימ טגעלפ רע ;רעטומלרעּפ

 ַא ןבירשעג בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא טניז רעבָא .שטנעמ רעכעל

 ךיא .ןטימעגסיוא ךימ טָאה רע .ןדייר טרעהעגפיוא רימ טימ רע טָאה ,עסעיּפ

 ןיימ ןענעייל םיא רַאפ ליוו ךיא זַא ,ךיז טקערש רע זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה

 רַאפ ןענעייל רעביירש עגנוי .טרעפטנערַאפ ךיז ייב םיא בָאה ךיא ,עסעיּפ

 ןענעייל ןרעה ןופ דימ ןיוש זיא רע ןוא ,טשינ ןגיוט סָאװ ,ןסעיּפ טפָא םיא

 :טגָאזעג לָאמ ןייא םיא בָאה ךיא .ןסעיּפ

 ןיימ ךייא רַאפ לעװ ךיא .ןקערׂש טשינ ךיז טפרַאד ריא ,ץרַאװש רעה,
 ."ןענעייל טשינ עסעיּפ

 ,רימ וצ ךעלטניירפ רעמ ןרָאװעג ןַאד זיא רע

 ןרָאטקעריד-רעטַאעט ייווצ רַאפ עסעיּפ ןיימ ןעייל ךיא

 -ַאב-רעטַאעט יד טימ טנעקעג טוג ךיז טָאה סָאװ ,ןרעטומלרעּפ קנַאדַא

 -רַאפ ןופ רעמיטנגייא ייווצ רַאפ עסעיּפ ןיימ טנעיילעג ךיא בָאה ,םיטַאבעל

 .סרעטַאעט ךס ַא ןעוועג טלָאמעד ןענעז סע ,סרעטַאעט ענעדייש

 -עגרעביא בָאה ךיא יװ םעדכָאנ ,רימ טָאה רעמיטנגײַא-רעטַאעט ןייא

 :טגָאזעג .עסעיּפ ןיימ ןופ ךעלטעלב רָאּפ ַא טנעייל

 ,"ןסעיּפ ןייק ןביירש טשינ טנעק ריא,

 ןסיוו ריא טנעק ױזַא יו; -- טגערפעג םיא ךיא בָאה -- ??שטייט'ס,

 "?ןביירש טשינ ןעק ךיא זַא ,ךעלטעלב רָאּפ עטשרע יד ןופ

 :עגַארפ ַא טימ טרעפטנעעג טָאה רע

 "?עסעיּפ רעד ןיא ריא טָאה טנַאגירטניא ןַא;

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה --- *ָאי,

 .טגערפעג רע טָאה -- ??טנַאגירטניא רעד ןיירַא טמוק ןעוו;

 רע סָאװ ,רעכיז ןעוועג טשינ ןיב ךיא .טרעלקעגכָאנ לסיב ַא בָאה ךיא
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 -ניא רעד זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ."טנַאגירטניא, טרָאװ םעד טימ טניימ

 .טקַא ןטשרע ןופ סולש םוצ ןיײרַא טמוק טנַאגירט

 .טרעפטנעעג רע טָאה -- ?טעּפש וצ;

 .טגערפעג ךיא בָאה -- "?רעִיֹרפ ןבָאה םיא ריא טזומ סָאװרַאפ,

 רימ וצ ןוא ,טכַארטעגכָאנ לסיבַא ,ןרעטׂש םעד טשטיינקרַאפ טָאה רע

 ןטנעדוטס ענייז טנרעל רע ןעוו ,רָאסעּפָארּפ ַא יו טדערעג

 רעטַאעט ןליּפש רימ , --- טגָאזעג רע טָאה --- ?!ןַאמרעגנוי ,סיוא טרעה,

 ןײרַא ןעמוק ,ןטעליב-טיפענעב ןפיוק סָאװ ,עלַא .ןטיפענעב רַאפ סנטסרעמ

 רעד .טעליב ַא רַאפ רעייט וצ טנכערעג ייז טָאה ןעמ .עזגורב רעטַאעט ןיא

 יז ןעוו זיא .סרענדרָא יד טימ ךיז ןגירקעצ ייז .טשינ ייז טליפעג ץַאלּפ-ץיז

 ןעוו ,זיא .ןצעמע וצ ץרַאה רעטיב רעייז ןזָאלסיױא ייז ןליוו ,קעװַא ךיז ןצעז

 ןענעז ייז ןוא *!וב, ייז ןעיירש ,עניב רעד ףיוא טנַאגירטניא םעד ןעעזרעד ייז

 םייב דלַאב לָאז טנַאגירטניא רעד זַא ,קיטכיו רַאפרעד זיא סע ,היחמ ךיז

 טשינ םלוע םעד רָאט ןעמ .קיטש עניימעג ענייז ןזייוו טקַא ןטשרע ןופ בײהנָא

 טנַאגירטניא רעייא ןעוו רעבָא .טנַאגירטניא ןפיוא ןטרַאו גנַאל וצ ןזָאל

 םלוע רעד .טעּפש וצ ןיוש סָאד זיא ,טקַא ןטשרע ןופ סולש םוצ טשרע טמוק

 ."טשינ גיוט עסעיּפ יד זַא ,טכַאמעגּפָא ךיז ייב ןיוש טָאה

 -יטנגײא-רעטַאעט ןטייווצ ַא רַאפ עסעיּפ ןיימ טנעיילעג ןַאד בָאה ךיא

 ;טגָאזעג רע טָאה ןַאד .עסעיּפ עצנַאג יד ןענעייל ןזָאלעג ךימ טָאה רענעי .רעמ

 ,"קינכעט ןייק טשינ טנעק ריא;,

 -טנגײא-רעטַאעט םעד טגערפעג ךיא בָאה -- ??קינכעט טניימ סָאװ,

 -רעד רימ טָאה רע ןוא .שטנעמ רעכעלטימעג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעמ

 :לכיימש ַא טימ טרעלק
 טמענ רעכלעוו ,רַאטס ַא זיא סָאװ ,רָאיטקַא ןיימ :ױזַא טניימ קינכעט,

 -מוא .עסעיּפ רעד ןופ טפלעה ַא ןדייר ףרַאד ,ךָאװ ַא רעלָאד טרעדנוה ףניפ

 -נוה יירד טמענ סָאװ ,רַאטס רעטייווצ רעד .טלעג ןייק טשינ ךיא לָאצ טסיז

 רעטרעוו עקירעביא יד .עסעיּפ רעד ןופ לטרעפ ַא טדער ,ךָאװ ַא רעלָאד טרעד

 ,רעד .ןרָאיטקַא עקידרעלָאד טרעדנוה עקירעביא יד ןשיווצ טלייטעצ ןרעוו

 זיולב טגנערב רע .ןדייר טשינרָאג ףרַאד .ךָאװ א רעלָאד קיצפופ טגירק סָאװ

 יד עלַא טעמכ רעבָא ןדייר ךייא ייב .קעװַא טייג ןוא רעסַאװ זָאלג ַא סױרַא

 ."רעטרעוו לָאצ עבלעז

 ץראווש סירָאמ

 ךיא .ץרַאװש סירָאמ רַאפ עסעיּפ ןיימ ןענעייל וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא

 טשינ ןדייר ןרָאטקעריד ערעדנַא יד .הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ בָאה
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 ןבע? ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -רַאפ רע .ךיא ייטשרַאפ ןצרַאוװש .,טשינרָאג ייז יײטשרַאפ ךיא .ךַארּפש ןיימ

 .ןענעיל םיא רַאפ ןומ ךיא .ןסעיּפ עטוג זיולב ףיוא טריפ רע ,ךימ טייטש

 גיט סע זַא ,ןגָאז טעװ רע ביוא .ןזָאלרַאפ ךיז ךיא ןעק גנוניימ ןייז ףיוא

 ןרילרַאפ טשינ לע ךיא ןוא .טשינ גיוט עסעיּפ יד זַא ,ןסיוו ךיא לע ,טשינ

 .ןסעיּפ ןביירש טימ טייצ ןייק

 -נַא ןבעגעג סעּפע םיא בָאה ךיא ?םיא רַאפ ןעמ טנעייל ױזַא יו רעבָא
 םיא בָאה ךיא ,ּפָאק םעד טײרדעגקעװַא רע טָאה .עסעיּפ ןיימ ןגעוו ןרעהוצ
 ךעלטנײרפטסַאג רעייז ןעוועג זיא רע .זיוה ןייז ןיא טכוזַאב לָאמ ןייא ןיוש
 ךס ַא טלייצרעד רימ טָאה רע .שטנעמ רעכעלטניײרפטסַאג ַא זיא רע ,רימ וצ
 םיא טומ ןיימ ןעמונעגנעמַאזוצ בָאה ךיא רעדייא רעבָא .סעטכישעג עקיטסול
 טָאה רע זַא ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,עסעיּפ ןיימ ןענעייל לָאז רע זַא ,ןטעב וצ
 .ןסעיּפ ןייק ןענעייל טשינ ןָאזעס ןקיטנייה רע טעװ רעמ זַא ןוא ,ןסעיּפ ליפוצ
 ,םיעגושמ ןופ ןבירשעג ןענעז ,טגָאזעג רע טָאה ,סעמַארד עטסרעמ יד

 -ירפ ןדעי ךיז טדָאב ץרַאװש סירָאמ זַא ,ןרָאװעג ריֹווועג ןַאד ןיב ךיא
 ןרָאפ וצ טָאטשנָא ןוא .יירפ גָאט ַא ןעמונעג רימ בָאה ךיא .םי ןיא ןגרָאמ
 .םי ןיא ןדָאב ךיז קעװַא ךיא ןיב ,ןטעברַא *סטרעװרָאפ, ןיא

 .ןעמיווש ןעק ךיא .ךָאנ םיא םיווש םיא .םי ןיא טמיווש ץרַאוװש סירָאמ

 .עדייב רימ ןעמיווש

 .ךימ טעזרעד ןוא ּפָאק םעד סיוא טיירד ץרַאװש סירָאמ

 ןענעייל טזומ ריא, ,טסיירד ןוא ןפָא םיא ךיא גָאז ,*ץרַאװש רעטסימ,

 ריא טעװ ,ןלעפעג טשינ ךייא טפעוװ'ס ביוא .טקַא ןייא טנעייל .עסעיּפ ןיימ

 ."ןענעייל טשינ רעמ

 ,סַאּפש ןיא בלַאה טגערפעג רע טָאה ,*?ןענעייל טשינ לעװ ךיא זַא ןוא;

 "!ןעקנירטרעד ךימ ריא טעװ,

 טכילפ רעייא זיא'ס זַא ,קנעד ךיא רעבָא; ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"הלילח;

 .ןסעיּפ טפרַאד ריא -- *רעטַאעט טסנוק; ַא טָאה ריא .עסעיּפ ןיימ ןענעייל וִצ

 ןיימ זַא ךעלגעמ .ןענעייל טשינ טליוו ריא ביוא ,ןגירק ייז ריא טעוװ ּווװ ןוא

 "?ָאי יז גוט רעמָאט רעבָא ,תורּפכ ףיוא גיוט עסעיּפ

 .קידנענייו טעמכ טדערעג בָאה ךיא

 ייב ריא טלָאװ רשפא/ ,ץרַאװש טגָאז ,*עלָאר רעייא טוג טליּפש ריא,

 ."רעטַאעט טליּפשעג רימ

 ליוו ךיא; ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"ןרירוקנָאק טשינ ךייא טימ לעװ ךיא;

 ןבלַאה ַא זיולב טנעייל .ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ ןענעייל ךייא רַאפ זיולב

 .*טקַא
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 ד ל 3 פ ס ע טָאג אנ ח

 ןיא טּפַאכעג ךימ טָאה ריא זַא, ,טגָאזעג רע טָאה ,"ןענעייל לעװ ךיא,

 *?ךייא טימ ןָאט ךיא ןעק סָאװ זיא ,םי ןטימ

 עסעיּפ רעייא ביוא; :טגָאזעג רע טָאה ,םי ןופ רימ טימ קידנעײגמײהַא

 בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ןענעק ךיא לעװ ,ןליּפש יז לעװ ךיא ןוא ןלעפעג רימ טעוװ

 עקידלַאוג ַא ךָאד זיא סָאד .םי ןיא קידנעמיווש רעסַאפרַאפ ןסיורג ַא טקעדטנַא

 .*עדנַאגַאּפָארּפ

 רימ ןגעוו טדערעג ץרַאװש סירָאמ טָאה ,רעטייוו רימ טימ קידנעיײג ןוא

 .גנורעטסיײגַאב רעמ ץלַא טימ

 ףסעיּפ רעייא ףיוא ריפ ךיא ןעוו ךייא רַאפ טניימ סע סָאװ טסייוו ריא;,

 ףטסעב סָאד ךָאד זיא סָאד; ,ןפורעגסיוא רע טָאה ,*!רעטַאעט טסנוק, ןיא

 ,טייקכעלנעזרעּפ עסיורג ַא לָאמַאטימ טרעוו ריא .טלעוװ רעד ןיא רעטַאעט

 .ןייז סע ףרַאד ױזַא ןוא .םענייא ןדעי טימ ןדייר ןלעוװ טשינ ןַאד טעװ ריא

 ."סיורג ןטלַאה ךיז ףרַאד גרוטַאמַארד ַא

 ,טגערפעג רעטייוו ךימ רע טָאה ,*!?סטרעװרָאפ, ןיא ריא טוט סָאװ ןוא,

 סקעז ,ןגרָאמִירפ ןדעי; ,טערפטנעעג םיא ךיא בָאה ,"סעיינ ביירש ךיא;

 ,"סעיינ טביירש ןוא עיצקַאדער רעד ןיא ךיא ץיז ,רעגײזַא

 -סיוא ץרַאװש סירָאמ טָאה ,"עיצַאסנעס עסיורג ַא ןייז ךיוא טעװ סָאד,

 -יורג ַא ןרָאװעג זיא רעביירש-סעיינ ןטושּפ ַא ןופ , ,םזַאיזוטנע טימ ןפורעג

 ."גרוטַאמַארד רעס

 לָאז ךיא ןעו טייצ ַא טמיטשַאב טָאה רע ןוא טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ

 .עסעיּפ ןיימ םיא רַאפ ןענעייל

 םייה רעד ןיא ןצרַאװש סירָאמ ייב

 יס ןיא םייהַא םיא וצ ןעמוק וצ ןדַאלעגנייא ךימ טָאה ץרַאװש סירָאמ
 קיטנוז ַא םעד רַאפ טמיטשַאב טָאה רע .עסעיּפ ןיימ ןענעייל םיא ןוא ,טיעג
 .טגווָא

 .טצוּפעג גָאט ןצנַאג ַא ךיז ךיא בָאה ןענעיילרָאפ ןיימ ןופ גָאט םעד ןיא
 ןוא ןצרַאװש ןגעקטנַא ןציז לעװ ךיא ןעוו ןייש ןעזסיוא טלָאװעג בָאה ךיא
 ןלעפעג םיא לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג בָאה ךיא .עידעמָאק ןיימ ןענעייל םיא
 | ,רימ ףיוא ןקוק טעװ רע ןעוו

 ,טקַא ןטשרע ןיימ ןופ בייהנָא םעד טנעיילעגרעביא לָאמ רָאּפ ַא בָאה ךיא
 -עגסיוא ךיא בָאה ,ןענעייל ןָא טבייה ןעמ ןעוו .ןענעייל טוג לָאז ךיא ידכ
 ןַא ןכַאמ ןוא בייהנָא םעד ןענעייל טוג ןעמ ףרַאד ,זעוורענ ןעמ זיא ,טנכער
 .רעטכייל ןיוש זיא ,ךיז טמערַאװעצ ןעמ ןעוו ,ךָאנרעד .קורדנייא

 יורפ ךימ טָאה ,זיוה סצרַאװש סירָאמ ןיא ןעמוקעגנײרַא ןיב ךיא ןעוו
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -ַאב ַא בָאה ךיא זַא ,טסּוװעג טָאה יז .ךעלטניירפ רָאג ןעמונעגפיוא ץרַאװש

 ,טגָאזעג יז טָאה ,ץרַאװש .,ןציז ןטעבעג ךימ טָאה יז .ןַאמ ריא טימ שינעגעג

 םייהַא דלַאב ףרַאד רע רעבָא ,קרָאי וינ ןייק ןרָאפקעװַא טנייה טזומעג טָאה

 טימ ןעמונעגפיוא לייוורעד ךימ טָאה יז ,טונימ עדעי םיא טרַאוװרעד יז .ןעמוק

 טדערעג ןוא רימ ןגעקַא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה יז ,ןסייברַאפ ןוא סּפַאנש ַא

 ,שימייה רָאג ןליפ טכַאמעג ךימ ןוא ךעלביל

 ןעמוקעגנײרַא זיא ץרַאװש סירָאמ ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סע

 .טסירגַאב ךעלטניירפ ךימ טָאה רע .טגרָאזרַאפ ןוא דימ ןעזעגסיוא טָאה רע

 ,קירעגנוה זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע

 ַא טגָאזעג ןוא ןצפיז רָאּפ ַא טזָאלעגסױרַא קידנסע טָאה ץרַאװש סירָאמ

 ,טצפיז רע סָאװרַאפ טרעלקרעד ןבָאה סָאװ רעטרעוו רָאּפ

 "!רעטַאעט-טסנוק ַא ךָאנ ןוא ּפָאק ןפיוא רעטַאעט ַא ןבָאה וצ רעווש,

 ,טגָאזעג רע טָאה ---

 ףרַאד רע .ןגרָאז עלעיצנַאניפ טָאה רע זַא ,ןעגנורדעג ןופרעד בָאה ךיא

 -עג ןוא טליפעגטימ םיא טימ בָאה ךיא ,רעטַאעט םעד ןעגניד וצ טלעג ןבָאה

 ,ץרַאװש רעטסימ/, :טגָאזעג םיא ךיא טלָאװ ,רשוע ןַא ןיב ךיא ןעוו :טכַארט

 ,רעלָאד טנזיוט רָאּפ ַא ןעילעג םיא טלָאװ ןוא ??ריא טפרַאד טלעג ליפיוו

 ןיימ יצ טסייוו רעוו ןוא עסעיּפ ַא ץוח ַא טלעג ןייק טשינ בָאה ךיא רעבָא

 ?גיוט עסעיפ

 רעייא זַא ,טָאג טעב ךיא, :טגָאזעג ןוא טכַארטַאב ךימ- ,קידנסע טָאה רע

 ליוו ךיא .עסעיּפ עשידִיי ַא ,עסעיּפ ַא ךיא ףרַאד ,יַא ,ןלעפעג רימ לָאז עסעיּפ

 יד .דרע רעד ןיא ייז בָאה ךיא ,ןסעיּפ עשִייוג יד ןליּפש טשינ רעמ ןיוש

 *!םִייוג

 -ַאװעצ ץרַאװש ךיז טָאה ,"ןטנַאלַאט עשידִיי ןעגנערבסיורַא ליוו ךיא;,

 "ידִיי ןליּפש ךיא ףרַאד ,"רעטַאעט טסנוק שידַיי ַא בָאה ךיא; ,קידנדייר טמער

 ןענעז ,יַאטסלָאט ,לָאגָאג ,ןַאלָאר ןעמָאר .,יקרָאג ,וועיערדנַא ;ןסעיּפ עש

 -ַאב גונעג ןענעז ןוא םִייוג טרָאפ ךָאד ןענעז ייז רעבָא ,סרעביירש עסיורג

 ןעיירפ ךיז ךיא לעװ ,רעביירש עשידִיי יד טמירַאב ןכַאמ ןפרַאד רימ .טמיר

 סע טלָאװ ןגעלָאק ערעייא .עסעיּפ ַא ערעייא ןריפפיוא ןענעק לעוו ךיא ביוא

 טימ סָאד זיא ױזַא .ןטייוצ םעד טשינ טניגרַאפ רענייא !האנק .ןסָארדרַאפ

 "?ןָאט ןעמ ןעק סָאװ ,סרעביירש

 ךיז רַאפ בָאה ךיא .ןלעפעג קידלַאװג רימ ןענעז דייר סצרַאװש סירָאמ

 ,ליפעג טימ ,ץרַאה טימ שטנעמ ַא רָאנ ,רָאיטקַא ןסיורג א זיולב טשינ ןעזעג

 רעמָאט .רעביירש ןשידִיי םוצ ןוא עמַארד רעשידִיי רעד וצ עביל ךס ַא טימ

 ןבָאה ,טכַארטעג ךיא בָאה ,טלעװ רעד ףיוא ןשטנעמ עטכעלש ןַארַאפ ןנעז
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 ול 9 פ ס 9 טָאג  אנ ח

 סָאװ ,ץרַאװש סירָאמ ַא רימ ןבָאה ;ןשטנעמ עטוג ,עביל ךיוא רַאפרעד רימ

 ,שטנעמ רעמערַאוװ ַאזַא זיא ןוא טסנוק רעד רַאפ ךיז טרעפּפָא

 ,דייר עקיצרַאה ,עמערָאװ דנַאנַאכָאנ טדערעג ןוא ןסעגעג טָאה ץרַאװש
 ,טלמירדעגנייא רע טָאה ,ןסע טקידנעעג טָאה רע ןעוו

 וצ טשינ םיא ידכ ,שיט ןופ ןעמונעגרעטנורַא ליטש טָאה ץרַאװש יורפ

 ,ףָאלש ןייז ןיא ןרעטש

 ליטש רימ וצ טגָאזעג ץרַאװש יורפ טָאה ,"דימ רעייז ךעבענ זיא רע;

 ,ןײרַא רעיוא ןיא

 ןזָאלעג ליטש ךיז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז ןַאד ןוא לסיבַא טרַאװעג בָאה'כ

 ,םערָא ןרעטנוא עסעיּפ ןיימ טימ ןײגסױרַא

 -ביל רעייז ַא ןיא טגָאזעג רימ וצ ןוא טײלגַאב ךימ טָאה ץרַאװש יורפ

 .ּפָאק ןפיוא ליפ ױזַא טגָארט רע .רעווש רעייז ךעבענ טעברַא רע, :ןָאט ןכעל

 רעבָא ,עסעיּפ רעייא ןענעייל טלָאװעג טָאה רע .ןקידלושטנַא םיא טפרַאד ריא

 "?ךימ ױזַא זיא רע זַא ,ןָאט רע לָאז סָאװ

 -עייט ַא זיא רע ,טגָאזעג ךיא בָאה ,*תונעט ןייק טשינ םיא וצ בָאה ךיא,

 ."סירעפעלש זיא רע ןעוו ןענעייל טשינ ךָאד ןעק רע .שטנעמ רעטוג ,רער

 רעייא רעביא טזָאל , ,טגָאזעג ץרַאװש יורפ טָאה ,*סָאװ ריא טסיײיוװ,

 ."ןענעייל יז רע טעװ ,טייצ ןבָאה טצוו רע ןעוו .ןבעג םיא יז לעװ ךיא .עסעיּפ

 רימ טָאה יז ןוא עידעמָאק ןיימ ץרַאװש יורפ ןבעגעגרעביא בָאה ךיא

 .ןענעייל וצ יז ןסעגרַאפ טשינ לָאז רע זַא ,ןעז טעוװ יז זַא ,טרעכיזרַאפ

 ןיא עסעיּפ ןיימ .רעכעלקילג ַא קעװַא ןיב ןוא טקנַאדעג ריא בָאה ךיא

 סָאװ .ןענעייל יז לָאז רע זַא ,ןעז טעװ יז .ץרַאװש יורפ ייב ,טנעה עטוג ןיא

 ַא טָאה סָאװ שטנעמ ַא סלַא טכַארטַאב ךיז בָאה ךיא ?רעסעב ןייז ךָאנ ןעק

 .לזמ ךסי

 רעטעּפש ךָאװ ַא

 וצ קירעגיינ קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא .טייצ ךָאו ַא טרַאװעגּפָא בָאה ךיא

 ןעזעג ןיוש םיא ךיא בָאה םולח ןיא .טנעיילעג ןיוש ץרַאװש טָאה יצ ןסיוװ

 .רעטכעלעג ןופ ןטייז יד ייב ךיז טלַאה רע ןוא ,טנעייל ןוא טציז רע יוװ

 רעמָאט ןפערט וצ םיא טַאעהג ארומ ךיא בָאה טייקכעלקריוו רעד ןיא רעבָא

 ךָאװ ַא קעװַא זיא סע יװ םעד ךָאנ רעבָא .טשינ גיוט'ס זַא ,רימ רע טגָאז

 םוצ ירפ ץנַאג קעװַא ןיב ןוא ןרילָארטנָאק טנעקעג טשינ ןיוש ךיז ךיא בָאה

 .ךיז טדָאב ץרַאוװש ןעוו טייצ רעד ןיא ,םי

 טסירגַאב ךימ טַאה ,םי גערב םייב ןעזרעד ךימ טָאה ץרַאװש סירָאמ

 ;טגָאזעג ןוא לכיימש ןטיירב ַא טימ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 .טוג רעייז זיא'ס .עסעיּפ רעייא ןופ טקַא ןַא טנעיילעגרעביא בָאה ךיא;

 טימ לעװ ךיא ןוא ןטקַא ערעדנַא יד ןענעייל ךיא לעװ םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 ."ןדייר ןַאד ךייא

 "עג זןיא רע .םי ןיא ןצרַאװש טימ ןעמַאזוצ ןעמוװשעג ןַאד ןיב ךיא

 לָאז רע םיא רַאפ טָאג ןטעבעג בָאה ךיא .םיא ךָאנ ךיא ןוא סיורָאפ ןעמוווש

 טסנוק ןייז ןטלַאהוצסיױא טלעג גונעג ןגירק לָאז ןוא קרַאטש ןוא טנוזעג ןייז

 .ןעגנורעטש םוש ןָא עסעיּפ ןיימ ןריפפיוא ןענעק לָאז רע ידכ ,רעטַאעט

 -גײרַא קיטנוז ַא ןיא ןיב ןוא טייצ ךָאו ַא טרַאװעגּפָא רעדיוו בָאה ךיא

 ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .טַאטלוזער םעד ןרעה וצ זיוה ןיא םיא וצ ןעגנַאגעג

 ןטשרע ןרַאפ טַאהעג ארומ זיולב בָאה ךיא .ןלעפעג םיא זיא עסעיּפ יד זַא

 ןופ זייטש ַא ּפָארַא וימ זיא ,םיא טלעפעג טקַא רעטשרע רעד זַא טנייה .טקַא

 .רעסעב ךס ַא גנוניימ ןיימ ךָאנ ןענעז ןטקַא ייווצ ערעדנַא יד .ןצרַאה

 .ןײלַא ןפָארטעג םיא ךיא בָאה ,םיא וצ ןעמוקעגנײרַא ןיב ךיא ןעוו

 טכַאמ סָאװ, :טגָאזעג ןוא ,ןצעז ןסייהעג רימ ךיז ,טסירגַאב ךימ טָאה רע

 "?ןַאהַאק .בא טכַאמ סָאװ ?ריא

 ,טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה ,"טנוזעג זיא ןַאהַאק .בַא;

 רע טיג גָאט ןדעי; ,רע טגָאז ,?שטנעמ רעסיורג ַא זיא ןַאהַאק .בַא;

 *!ךלַאװעג ַא זיא סָאד .גָאט ןדעי ,גנוטייצ ַא סױרַא

 .רעטייוו רע טגערפ ,"?ףָאגָאר ללה טכַאמ סָאװ ןוא,

 "!טיַארלֶא זיא , ,םיא ךיא רעפטנע ,*ףָאגָאר ללה,

 ,ץרַאװש טגָאז ,*ףָאגָאר רעד ,שטנעמ רעטעדליבעג קידלַאװעג ַא זיא רע;

 ןעוו .ךוב רעדנַא ןַא ןגעו רע טביירש ךָאװ עדעי !טנעייל רע רעכיב ליפיוו,

 "?ןענעייל וצ ליפ ױזַא טייצ רע טָאה

 .טרעפטנעעג טׂשינ עגַארפ רעד ףיוא םיא בָאה ךיא

 .טשינ םיא רעפטנע ךיא .רעביירש ערעדנַא יד ןגעוו סיוא ךימ טגערפ רע

 .רעביירש ערעדנַא יד טשינ ןריסערעטניא ךימ .ּפָאק ןטימ זיולב לקָאש ךיא

 ,רימ ןגעוו ןסיוו ליוו ךיא

 רעבָא .גנורעלקרעד ַא ףיוא טרַאװ ןוא ןיײרַא ןגיוא יד ןיא םיא קוק ךיא

 .עדייב רימ ןגייווש .טגייווש רע

 סָאװ ןוא ,ונ, :גָאז ןוא ןגייוושליטש רעזדנוא ךיא ךערברעטנוא ךעלדנע

 "?עסעיּפ ןיימ ןגעוו ךיז טרעה

 .רע טגָאז ,*עסעיּפ עכַאװש ַא רעייז זיא'ס,

 .ךיא גָאז -- ?!טקַא ןטשרע ןיימ טביולעג ךָאװ עטצעל ךָאד טָאה ריא,
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 דל 9 פ ס עט ָאג 4.אנהח

 טשינ ךָאד ןעמ רעבָא ,רע טגָאז ,"השקשינ זיא טקַא רעטשרע רעד;

 ,*טקַא ןטשרע ןַא ןביירשנָא ןענעק עלַא .טקַא ןייא זיולב ןליּפש

 .ךיא גָאז ,*רעסַאו לסיב ַא רימ טיג;,

 "אט ַא טנעז ריא .טשינ טשלח ןוא, ,רע טגָאז ,"סּפַאנש ךייא טַאנ;

 ףסעיּפ עטוג ַא ןבײרשנָא לָאמַא ךָאנ טעװ ריא ,שטנעמ רעלופטנַאל

 םָאה ךיא ,סּפַאנש לסיב ַא טימ ץרַאה סָאד טקיווקרעד ךיז בָאה ךיא

 ,סױרַא טלַאפ ץרַאה ןיימ זַא ,טַאהעג ארומ

 רעייז ןיב ךיא זַא ןעזעג אמתסמ טָאה רע .טכַארטַאב ךימ טָאה רע

 :טגָאז רע ןוא סַאלּב

 טימ רעטַאעט ַא טַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו .תמא םעד ןגָאז ךייא לעװ ךיא,

 רעטשרע רעד .עסעיּפ רעייא טליּפשעג ךיא טלָאװ ,ןבַאגסיױא עכלעזַא טשינ

 טקַא ןטירד ַא .ןטכיררַאפ ןעמ ןעק טקַא ןטייווצ םעד ,טכעלש טשינ זיא טקַא

 ,"ןלעטשנייא טשינ ןעק ךיא רעבָא .םעיינ ַא ןביײרשנָא ןעמ ןעק

 .טגָאזעג ךיא בָאה ,"עסעיּפ ןיימ רימ טיג;,

 :טגָאזעג ןוא עסעיּפ יד טגנַאלרעד רימ טָאה רע

 ןבָאה ןשטנעמ עסיורג עלַא .ןלַאפעג ךיז ייב ןייז טשינ טפרַאד ריא;
 ןייק ןביירש טנעקעג טשינ טָאה וניבר השמ ,ןסעיּפ ןייק ןביירש טנעקעג טשינ
 -עג טשינ טָאה ןייטשנייא ,ןסעיּפ ןייק ןבירשעג טשינ טָאה ןלָאקניל ,ןסעיּפ
 ."ןסעיּפ ןייק ןבירש

 ןָאט ןקידנענייוו ַא טימ טגָאזעג ךיא בָאה ,"!יַאב-דוג,

 ריא ליוו ךיא, :טײקמערַאװ טימ טגָאזעג ןוא ןפורעגקירוצ ךימ טָאה רע

 -ןייא טלָאװ ךיא .עסעיּפ רעייא ןליּפש טלָאװעג טלָאװ ךיא זַא ,ןסיוו טלָאז

 יד רַאפ ארומ בָאה ךיא !ןבַאגסיױא יד יוא ,ןבַאגסױא יד רעבָא .טלעטשעג

 טעוו ייז ןופ רעוװ .םִייוג רַאפ זיולב ץרא:ךרד ןבָאה ייז .רעקיטירק עשידִיי

 ךלעו רעביירש ןשידִיי ַא ?ןביירש טשינ ןעק וװעיערדנַא זַא ,ןגָאז וצ ןגַאװ

 .טיוט ןייז ךָאנ זיולב ייז ןביול רעביירש ןשידִיי ַא .טשינרָאג וצ ןכַאמ ייז

 *קוביד, סיקסנַא .טיוט ןכָאנ גלָאפרעד רעסיורג ַא זיא רעביירש רעשידִיי ַא

 "סערג רעד סָאד זיא טיוט ןכָאנ .ןבעל םייב ןליּפש טלָאװעג טשינ ןעמ טָאה

 רעוו גלָאפרעד ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ןסעיּפ סמכילע םולש .גלָאפרעד רעט

 רע ףרַאד ,עסעיּפ א טביירש רע ןעוו ,רעביירש רעשידִיי ַא .טבעלעג טָאה רע

 ..."גלָאפרעד רעסיורג ַא ןייז יז ןעק לָאמַא .ןגיל יז לָאז ןוא ןגײלקעװַא יז

 ענייז .קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג רימ ףיוא ןבָאה רעטרעוו ענייז

 ,"?רע טברַאטש ןעוו, עידעמָאק ןיימ ןביירש וצ טגערעגנָא ךימ ןבָאה דייר
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 .טליּפשעג קידנצנעלג ןוא טריפעגפיוא טָאה ,ץרַאװש סירָאמ ,רע עקַאט סָאװ

 יד ןבעגעג טקערידמוא רימ טָאה רע .ןעקנַאדרַאפ וצ ךס ַא םיא בָאה ךיא

 ,רערעדנַא ןייק .טליּפשעג סָאד ןוא ,"?רע טברַאטש ןעװ, ןביירש וצ עיידיא

 ּפָא טכַאל סָאװ עסעיּפ ַאזַא טריפעגפיוא טשינ לָאמניײק טלָאװ ,םיא ץוח ַא

 -יירש סלַא גלָאפרעד ןטשרע ןיימ .ןסעיּפ-דנוש ןוא ןרָאטקעריד-רעטַאעט ןופ

 -פיוא ןייז ןוא ןליּפש ןייז .ןעקנַאדרַאפ וצ םיא ךיא בָאה סעידעמָאק ןופ רעב

 ערעדנַא ןביירש וצ טומ ןבעגעג רימ ןוא ןעמָאנ ַא טכַאמעג רימ טָאה גנוריפ

 ,ןסעיּפ
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 "םינצבק עכייר, עידעמַאק ןיימ ףיוא טריפ ןעמ

 טברַאטש ןעוו, ןעמָאנ ןטימ עידעמָאק ַא ןביירש ןגעוו טרעלקעג בָאה ךיא

 -ידִיי ַא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ץרַאװׂש סירָאמ סָאװ םעד ףיוא טיובעג "?רע

 ,טיוט ןיוש זיא רע ןעוו גלָאפרעד ןבָאה וצ טייקכעלגעמ ַא טָאה רעביירש רעש

 לדָאלפוש ַא ןיא טגײלעגנײרַא "םינצבק עכייר, עידעמָאק ןיימ בָאה ךיא

 .טלעוו רעד ףיוא ןייז טשינ רעמ ןיוש לעװ ךיא ןעוו ,טפנוקוצ רעד רַאפ

 ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ץַארַאב רָאיטקַא רעד ךימ טפערט גנולצולּפ

 רע זַא ,רימ טגָאז ןוא (וינעווע עטירד עקיטציא) ירעוַאב רעד ףיוא רעטַאעט

 םיא בָאה ךיא .ןרעה יז ליוו רֶע ןוא עסעיּפ ַא בָאה ךיא זַא ,טרעהעג טָאה

 ךיא .עסעיּפ ןיימ ןענעייל םיא לָאז ךיא ךימ טעב רע .חישמ סלַא טכַארטַאב
 .טניווװעג ןעוועג טשינ םעד וצ ןיב

 -ַאעט ןיא פיא וצ ןעמוק וצ ןגרָאמירפ ַא רַאפ טלעטשַאב ךימ טָאה רע

 .עסעיפ יד ןענעייל ןוא רעט

 -ָאל םַאדַאמ ייז ןשיוצ ,ןרָאיטקַא עלַא ןעוועג ןענעז גנוזעלרָאפ רעד ייב

 ןעמ21 יד .רָאיטקַא רעטוג ,רעגנוי ַא ,רעװָאנַאי ןוא רעלימ ,ווָאלַיומַאס ,לעב

 .טשינ ךיא קנעדעג ערעדנַא יד ןופ

 יװ ןעגנַאגעג ןיהַא ןיב ךיא .ןענעייל םייב זעוורענ ןעוועג טשינ ןיב ךיא

 סע .רעמערָא רעייז ַא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד .קירב רענרעזייא ןַא ףיוא

 ךימ טָאה סָאד .רעטַאעט ַא רעדייא הברוח ַא יװ ןעזעגסיוא רעכיג טָאה

 .טײלעמערָא ןשיוװצ טוג דימת ךיז ליפ ךיא .שימייה ןליפ טכַאמעג עקַאט

 יד ןעמונעגוצ ךיילג רימ ייב ןבָאה ייז .ןרָאװעג ןלעפעג זיא עסעיּפ ןיימ

 .ןבעגעג טשינ רימ ייז ןבָאה טלעג ןייק .ןלָאר ןביירש ןבעגעג ןוא עידעמָאק

 ןעוועג ךָאנ טלָאװ ךיא .טנָאמעג טשינ בָאה ךיא ןוא .טַאהעג טשינ ןבָאה יז

 טייג ןעמ ,טייקיגיילק ַא .טלעג טַאהעג ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו טלָאצעגוצ

 .ףתוש ַא ןָא ,ןײלַא ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,עידעמָאק ןיימ ןליּפש

 זַא ,החמש טימ טלייצרעד דלַאב ךיא בָאה עיצקַאדער *סטרעװרָאּפ , ןיא

 לייט ַא .םיאנוש עכעלטע ןגָארקעג דלַאב ןוא עסעיּפ ןיימ ןליּפש טייג ןעמ

 ןעמ יצ ןסיוו טשינ ךָאנ ןעמ ןעק טשינ טליּפש ןעמ זיב זַא ,טגָאזעג ןבָאה

 ,טליּפש
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 ךיז טיירפ לזייר

 ןעמ זַא ,עטבילעג רענעזעוועג ןיימ ,ןעלזייר וצ טרינָאפעלעט בָאה ךיא

 טשינ עסעיּפ ןיימ טָאה יז ,"םינצבק עכייר; עסעיּפ ןיימ ןליּפש ןכיגניא טעוו

 ךָאנ ןביירש וצ טקיטומרעד ךימ טָאה יז ,ןטלַאהעג רימ ןופ טָאה יז .טנעקעג

 ןוא *סטרעוװרָאפ, ןיא עלעטש ןיימ ןבעגוצפיוא ןטָארעג ךימ טָאה יז .ןסעיּפ

 ביירׂש ךיא סָאװ ןלעפעג טשינ זיא ריא ,ןסעיּפ ןביירש זיולב טימ ןבעגּפָא ךיז

 טשינ ךיז בָאה ךיא .טגלָאפעג טשינ יז בָאה ךיא רעבָא .גנוטייצ ַא ןיא סעיינ

 ןשידַיי ַא ןופ עמַארד ַא זַא ,רעטרעוו סצרַאװש .םיסנ ףיוא ןזָאלרַאפ טלָאװעג

 ןיא ןײרַא טוג רימ ןענעז ,טיוט ןייז ךָאנ טשרע גלָאפרעד ַא טרעוו רעביירש

 .ּפָאק
 ןבָאה ,ןַאמ ריא ןוא ,יז ןוא םײהַא ךיז וצ ןדַאלעגנייא ךימ טָאה לזייר

 .עסעיּפ ןיימ ןליּפש טעװ ןעמ סָאװ ,םעד דובכל םייחל ַא טכַאמעג רימ טימ

 ןעמ זַא ,ןבעג גנוטכַא ןוא ןבָארּפ וצ ןייג לָאז ךיא זַא ,טגָאזעגנָא רימ טָאה יז

 .טגלָאפעג טשינ יז בָאה ךיא .עידעמָאק ןיימ ןופ טרָאװ ַא ןרעדנע טשינ לָאז

 ןרָאיטקַא יד זַא ,ןעזעג בָאה ךיא ןוא עבָארּפ ַא וצ ןעמוקעג לָאמניײא ןיב ךיא

 ,ןלָאר יד טשינ ןענעק ייז זַא ,רעה ךיא יװ ,ןעז טשינ ןליוו ייז .זעוורענ ןענעז

 .ןבָארּפ ןייק וצ ןעמוקעג טשינ רעמ ןַאד טניז ןִיב ךיא

 ןיימ ןעמ טליּפש דלַאב זַא ,ןעגנוטייצ יד ןיא טריסנָאנַא ןרָאװעג זיא סע

 טעקנַאב ַא רימ רַאפ טרישזנַארַא ןבָאה ןגעלָאק עניימ ןופ לייט ַא .עסעיּפ

 -ערּפ רעד ךָאנ ךיילג זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סע .עידעמָאק ןיימ דובכל

 .בא רָאטקַאדער רעזדנוא טימ ןגעלָאק עלַא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןלָאז ערעימ

 ,דובכ ןבעגּפָא רימ ןוא ןַאהַאק

 יד ןופ רענייא ,טילבנרָאק .ז טשערעג םעד ןגעוו ךיז טָאה סרעדנוזַאב

 רֶע .גרוטַאמַארד ַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,גנוטייצ רעד ןופ רעטעברַאטימ

 -יײימ ןייז טיול זַא ןוא עסעיּפ יד טנעיילעג םיא בָאה ךיא זַא ,טלייצרעד טָאה

 ,גלָאפרעד רעסיורג ַא ןייז סע טעװ גנונ

 טשינ םיא בָאה ךיא .ןלעפעג קידלַאװעג רימ זיא גנוטלַאה סטילבנרָאק

 !סייוו ייג טנייה .טניירפ ןטוג ַאזַא רַאפ ןטלַאהעג

 זיא'ס יצ טשינ סייוו ךיא .זעוורענ רעייז ןיב ךיא .עסעיּפ יד טליּפש ןעמ

 .גונעג טכַאל ןעמ יצ טשינ סייוו ךיא רָאנ ,טכַאל ןעמ .טכעלש זיא'ס יצ ,טוג

 -ַאּפַא-גנוציײהַאב רעד .טשינ טעברַא גנוצײהַאב יד .טלַאק זיא רעטַאעט ןיא

 ַא ןָא טכַאמ ןוא טקַא ןטייווצ ןופ סולש םייב טשרע ןטעברַא ןָא טבייה טַאר

 טיירש טַארַאּפַא רעד .טקַא ןטייווצ ןופ גנַאהרָאפ רעד טלַאפ סע ןעוו דלַאװעג

 .ןרָאיטקַא יד ןופ רעטרעוו יד רעכירַא
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 ,טימ רעד ןיא רעטַאעט ןופ סױרַא ןעייג םלוע ןופ עכעלטע יװ עז ךיא

 ,רעטַאעט ןיא ןציז וצ טלַאק ייז זיא'ס זַא ,קידנרעלקרעד

 .טעקנַאב םוצ ןעגנַאגעג עלַא רימ ןענעז גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 טעקנַאב רעד |

 ,ןגעלָאק עניימ ןופ רענייא ןעוועג זיא טעקנַאב ןופ רעטסײמטסַָאט רעד

 טָאה רע .החמׂש יד רימ רַאפ ןכַאמ ןיא קלח ןטסערג םעד טַאהעג טָאה סָאװ

 ןציו עלַא טגָאזעגרעביא טָאה רע ןוא רעציזרָאפ רעקיציוו ַא ןייז טלָאװעג

 .ןרעגרע וצ ךימ טניימעג טשינ רשפא טָאה רע .ךיז ןגעוו ןגָאז געלפ ךיא סָאװ

 ןופ ןכַאל וצ ביל טָאה טסירָאמוה ַא .ןָאטעג ייוו קרַאטש סע טָאה רימ רעבָא

 ,בָאה ךיא .םיא ןופ טכַאל רערעדנַא ןַא זַא ,ביל טשינ טָאה רע רעבָא .ךיז

 ןיא ןײרַא ךיא ביירש ,סעיינ ביירש ךיא ןעוו זַא ,טלייצרעד ךיז ןגעוו ,לשמל

 עלַא ןבָאה ,טלייצרעדרעביא סָאד טָאה רע .עסעיּפ ןיימ ןופ רעקיטש סעיינ יד

 -קַאדער רעד טרעהעג סָאד טָאה סע .ןסָארדרַאפ סע טָאה ךימ רעבָא ,טכַאלעג

 ַא רַאפ סָאװ ןרעה לָאז רע זַא ,טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ןוא ,ןַאהַאק .בא ,רָאט

 ,ןיב ךיא שטנעמ רעטלמוטעצ ןימ

 ףיוא קיציװ ןייז טוװּורּפעג ךיוא ןבָאה רענדער רעטירד ןוא רעטייווצ רעד

 ,ןובשח ןיימ
 ןעטַאלרַאפ וצ סּפַאנש לסיב ַא ןעקנורטעג עדער רעדעי ךָאנ בָאה ךיא

 .סורדרַאפ ןיימ

 טָאה רע .טילבנרָאק .ז גרוטַאמַארד רעד ןעוועג זיא רענדער רעטרעפ רעד

 -עג טָאה רע .עסעיּפ רעד ןופ ךיוא רָאנ ,רימ ןופ זיולב טשינ טכַאמעג קזוח

 טקַא רעטׂשרע רעד .זיא עסעיּפ ַא סָאװ ןסיוו וצ ןָא טשינ בייה ךיא זַא ,טגָאז

 "יױש זיא טקַא רעטירד רעד .קירעביא זיא טקַא רעטייווצ רעד .טׂשינ גיוט

 .ךעלרעד

 ןגָאלשוצרעביא טשינ םיא תוחוכ עלַא טימ טרילָארטנָאק ךיז בָאה ךיא

 זיא'ס זַא ,טגָאזעג רעַירפ טָאה רע .ןעמענ עטסגרע יד טימ ןפורנָא םיא ןוא

 -ירק יד ןביירש ףרַאד סָאװ ,ןענַאהַאק רַאפ ,טציא רעבָא .עסעיּפ עקידלַאוװג ַא

 רע טָאה םעד בילוצ ןוא ,עידעמָאק ןיימ ןופ עטָאלב ןוא שַא רע טכַאמ ,קיט

 ,ייוו קרַאטש טוט ךַאז ַאזַא !רימ רַאפ טעקנַאב םעד ןרישזנַארַא ןפלָאהעג רשפא

 קזוח ךיוא ןבָאה ייז ןוא רענדער רָאּפ ַא ךָאנ טדערעג םיא ךָאנ ןבָאה סע

 ,רימ ןגעוו טרָאװ טוג ןייק טגָאזעג טשינ טָאה רענייק ,רימ ןופ טכַאמעג

 וצ רעדלימ ןעוועג זיא רע .ןַאהַאק .בַא ןעוועג זיא רענדער רעטצעל רעד

 ןיימ ףיוא קיציוװ ןייז טווורּפעג ךיוא טָאה רע רעבָא .ערעדנַא יד יו רימ

 ,טײקנגָארטעצ ןיימ ןגעו טדערעג ןוא ןובשח
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 טעװ רע .ןקידייטרַאפ ךימ טעװ רע זַא ןענַאהַאק ןופ טרַאוװרעד בָאה ךיא
 סָאװ םיא ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ךיז ריא טָאה סָאװ; :ןגעלָאק עניימ וצ ןגָאז
 ריא ?ןשטנעמ ַא טעדרָאמרעד טָאה רע ?ןעגנַאגַאב רע זיא ןכערברַאפ ַא רַאפ
 "!ךייא טמעש ?םיא טלדיז ןוא טעקנַאב ַא עגעלָאק ַא טכַאמ

 ןגעק טגָאז ןעמ סָאװ ןציוו יד טסנרע ןעמונעג טשינ טָאה ןַאהַאק רעבָא

 ןעמ ּוװ ,רעטַאעט סָאד .ןציוו רָאּפ ַא ןגָאז טלָאװעג ךיוא טָאה רע ןוא רימ

 טרָאד זיא ןעמ .ןלעפעג טנעקעג טשינ םיא טָאה עסעיּפ ןיימ טליּפשעג טָאה

 -גנוצייהַאב םעד ןופ ןעיירש סָאד .טלעק ןופ ןרָאװעג ןריורפרַאפ טשינ רועישי

 םיא ןבעל .קורדנייא ןטוג ןייק טכַאמעג טשינ רעכיז םיא ףיוא טָאה טרַאּפַא

 -ןײרַא סעּפע לָאמ עלַא םיא טָאה ןוא ןגעלָאק עניימ ןופ רענייא ןסעזעג זיא

 .עסעיּפ יד ןרעה ןוָאלעג טשינ םיא ןוא ןיירַא רעיוא ןיא טעקשושעג

 בָאה ךיא ,רעטַאעט ןגעוו ןוא רימ ןגעו טלציוועג ךיז טָאה ןַאהַאק .בא

 ןגעוו טרָאװ טכעלש ַא טגָאזעג טָאה ןעמ ןעוו ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ ךיוא

 סָאװ זיא ,רעטַאעט םערָא ןַא זיא סע .עסעיּפ ןיימ טליּפש ןעמ ווו ,רעטַאעט

 ?ןופרעד ןכַאל וצ ָאד זיא

 רענייז וליפַא ןעוו .טכַאלעג קרַאטש עלַא ןבָאה ןציוו סנַאהַאק .בא ןופ

 סעּפע ךָאד זיא'ס .טכַאלעג ךיוא ןעמ טָאה .,ןעגנולעג ןעוועג טשינ זיא ץיוו ַא

 ךיא .טכַאלעג טשינ טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד ןעוועג ןיב ךיא .ןַאהַאק .בא

 ַא ןָאטעג ּפיז ַא ,רימ ןגעק ןרָאװעג טגָאזעג זיא סָאװ ץיוו ןדעי ךָאנ בָאה

 . ,קיטייוו ןיימ ןעקנורטרַאפ בָאה ךיא .סּפַאנש לסיב

 סָאד ןבעגעג ,"החמש-לעב, םעד ,רימ ןעמ טָאה עדער סנַאהַאק ךָאנ
 ,בא בָאה'כ ןוא ?סרעניגרַאפ-טשינ , :ןגעלָאק עניימ ןפורעגנָא בָאה ךיא .טרָאוװ
 .טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ טשינ קנעדעג ךיא .טעװענַאשעג טשינ ךיוא ןענַאהַאק
 ןעוועג זיא ןענַאהַאק רַאפ ןוא טעקנַאב םעד ןעוועגייב ךיוא זיא ןַאהַאק יורפ
 טגָאז ,קענש ַא ,רעטעברַאטימ ַא רענייז יװ ןרעה לָאז יז ,םענעגנא טשינ רָאג
 ,םיא ןגעוו טרָאװ טוג ןייק טשינ

 ןייק טגָאזעג טשינ טעקנַאב ןכָאנ רימ טָאה ,ןַאהַאק יורפ ץוח ַא ,רענייק
 זַא ,טייהנזעװנָא סנעמעלַא ןיא ,טגָאזעג רימ טָאה ןַאהַאק יורפ .טרָאװ טוג
 ,ןָאטעג סָאד יז טָאה יצ טשינ סייוו ךיא .עסעיּפ ןיימ קרַאטש טלעפעג ריא
 ,ןלעפעג עסעיּפ ןיימ עקַאט ריא זיא יצ ,טוג ןליפ ןכַאמ וצ ךימ ידכ-

 ןַא .ערעטיב ַא רעייז ןעוועג ןַאד זיא עסעיּפ ןיימ ןגעוו קיטירק סנַאהַאק
 ,םיא ןגעק עדער ןיימ ךָאנ טלָאװ ,ךיא ביולג ,ץַאלּפ סנַאהַאק ףיוא רערעדנַא
 עטכעלש ַא ןבירשעג זיולב טָאה רע .גנוטייצ רעד ןופ ןפרָאװעגסױרַא ךימ
 ,רימ טימ ןטעבעגרעביא ךיז רעטעּפש ןוא קיטירק
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 ללה ףגעלָאק עניימ לדנזעוונָא ןעועג טשינ ןענעז טעקנַאב םענעי ייב

 ךיא .עיצַאקַאװ ףיוא ןעוועג טלָאמעד ןענעז ייז .טוּפיליל ןוא ןויבצ .ב ,ףָאגָאר

 ךַא ןעוועג עגַאל יד טלָאװ ,טעקנַאב םייב ןעוועג ןטלָאװ ייז ןעוו ,רעכיז ןיב

 ןכעטש קרַאטש ױזַא ןזָאלעג טשינ ךימ ןטלָאװ ייז .ערעדנַא

 טעקנַאב ןיימ ןופ ןעײװכָאנ יד

 -ןייא ךיא בָאה ,"םינצבק עכיירג עידעמָאק ןיימ טליּפשעג טָאה ןעמ ןעוו

 ,טגָאזעג רימ טָאה רע ןעוו ,ץרַאװׂש סירָאמ ןוועג זיא סע טכערעג יוװ ןעזעג

 ךיא .ןסעיּפ ןייק ןביירש טשינ רע לָאז ,ךעלקילג ןייז ליוו שטנעמ ַא ןעוו זַא

 ,עסעיּפ ַא ָאי ןיוש טביירש רעביירש רעשידִיי ַא ביוא זַא ,ןעזעגנייא ךיוא בָאה

 -ָאק ןיימ טימ ןָאטעג סע בָאה ךיא יװ ױזַא ,ףתוש ַא טימ ןביירש יז רע לָאז

 -ַאזוצ ןבירשעג בָאה ךיֹא סָאװ ,?טַאריײיהרַאפ טשינ ,טַארייהרַאפ ָאי, עידעמ

 ןיב ךיא זַא ,ןגָאז טנעקעג ךיא בָאה טלָאמעד .שטיװָארעשָא עגעלָאק טימ ןעמ

 ךיא בָאה טציא .טכַאמעג עילַאק עסעיּפ יד טָאה ףתוש ןיימ .קידלוש טשינ

 .ךיז ףיוא דלוש עצנַאג יד ןגָארט טזומעג בָאה ךיא ןוא ,ןײלַא ןבירשעג

 ךיא בָאה תורצ עטסיימ יד רעבָא ,ןסעיּפ עלַא ןופ תורצ טַאהעג בָאה ךיא

 רעמ ךיז ךיא בָאה ןסעיּפ ערעדנַא יד ייב ."םינצבק עכייר, יד ןופ טַאהעג

 ,ןטעקנַאב ןייק ןכַאמ ןזָאלעג טשינ

 עכייר, עסעיּפ ןיימ בילוצ טכַאמעג רימ טָאה ןעמ סָאװ טעקנַאב םעד

 סָאד ךיא בָאה ,גנוי ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא .ןעקנעדעג גנַאל ךיא לעװ ?םינצבק

 ןגָארקעג רעכיז טעקנַאב ַאזַא ןופ ךיא טלָאװ טנייה .ןגָארטרעבירַא טנעקעג

 ןעמ ּוװ ,טלעו רעתמא רעד ףיוא טלקעּפעגרעבירַא ךיז ןוא עקַאטַאיץרַאה ַא

 .ךיא ףָאה ױזַא .טשינ םיא ןעמ טלדיז ,טעקנַאב ַא םענייא טכַאמ

 ףיוא טגָאזענ טָאה ןעמ יװ טעקנַאב ןפיוא טרעהעג בָאה ךיא סָאװ סָאד
 סע סָאװ םעד ןגעק טייקיניילק ַא ןעוועג זיא ,טשינרָאג ַא ןיב ךיא זַא ,וימ
 .טעקנַאב ןכָאנ טריסַאּפ טָאה

 ןיימ ןגעוו קיטירק עפרַאש ַא ןבירשעג ןַאהַאק .בַא טָאה ?סטרעװרָאפ, ןיא
 ןיימ טביולעג ןבָאה ,"טייהיירפ, יד לעיצעּפס ,ןעגנוטייצ ערעדנַא יד .עסעיפ
 עסעיּפ יד טָאה ןעמ .ןַאהַאק טָאה ןענּוװעג .ןענַאהַאק סיעכהל וצ ףיוא עסעיּפ
 סָאד .טכוזַאב טוג ןעוועג טשינ זיא רעטַאעט סָאד .ןעמענרעטנורַא טזומעג
 -רַאפ ךיז ןוא טריטָארקנַאב טָאה סע .תובוח ןייק טלָאצעג טשינ טָאה רעטַאעט

 .ייװ רעייז טוט ךַאז ַאזַא .עסעיּפ ןיימ ןעוועג םעד ןיא זיא קידלוש ןוא .טכַאמ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 "?רֶע טברַאטש ןעוו,

 ןטנעצ ַא טגָאזרַאפ ןעוועג ןיוש ךיא טלָאװ ןשינעבעלרעביא עלַא יד ךָאנ

 טָאה ,לזייר ,עטבילעג ענעזעוועג ןיימ רעבָא .ןסעיּפ ןייק רעמ ןביירש וצ טשינ

 -רַאפ; .ןדייל עניימ ןופ טלייצרעד ריא בָאה'כ ןעוו ,רימ ןופ טכַאלעגסיוא ךיז

 ןייד ביירׂש ןוא קעװַא ךיז ץעז םיאנוש ענייד עלַא סיעכהל וצ ףיוא ,טרעק

 טלייצרעד ריא בָאה ךיא .טגָאזעג יז טָאה -- ??רע טברַאטש ןעוו; עסעיּפ

 .טקיצטנַא ןופרעד ןעוועג זיא יז ןוא *?רע טברַאטש ןעוו, ןופ טלַאהניא םעד

 .טגָאזעג יז טָאה ,"ןעמעלַא ןופ ךַאל ןוא ,ביירש ןוא ץיז,

 ןביירש טצעזעגקעוװַא ךיז ןוא טומ ןצנַאג ןיימ ןעמונעגנעמַאזוצ בָאה ךיא

 ןפורעג ןלױּפ ןיא רעטעּפש זיא סָאװ ,*!?רע טברַאטש ןעו, עידעמָאק ןיימ

 *?רע טברַאטש ןעוו ,דלַאװעג;, ןרָאװעג

 רע זעוו ,ץרַאװש סירָאמ ןבעגעג רימ טָאה עסעיּפ רעד רַאפ עיידיא יד

 ניא גרוטַאמַארד רעשידִיי ַא זַא ,רעגייטש ןקיציװ ןייז ףיוא טגָאזעג רימ טָאה

 .טלעוו רענעי ףיוא זיא רע ןעוו ,גלָאפרעד רעסיורג ַא

 ןגעװו טעמכ בָאה ךיא .גנורעטסײגַאב סיורג טימ ןבירשעג בָאה ךיא

 ןרילָארטנָאק טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא .טכַארטעג טשינ ךַאז רעדנַא ןייק

 ערעייז ףיוא .ביירש ךיא סָאװ ןגעלָאק עניימ ןופ לייט ַא וצ טלייצרעד ןוא

 :טגָאזעג יװ ,טָאה סָאװ ,לכיימש רעשיטסַאקרַאס ַא ןזײװַאב ךיז טגעלפ ןּפיל

 רעייז ."תורצ עיינ ךיז טכוז רע ,עסעיּפ ענעי ןעוועג קינייװ םיא זיא'ס,

 רָאּפ ַא ןטלַאהעגּפָא טשינ ךימ טָאה סָאד רעבָא ,ןָאטעג ייוו רימ טָאה לכיימש

 ףימ זיא סָאװ ענעצס רעיינ ַא ןגעו ןלייצרעד וצ רעדיוו ייז רעטעּפש געט

 בָאה ךיא ןוא גנורעטסײגַאב טימ לופ ןעוועג ןיב ךיא .ןביירש וצ ןלַאפעגנייא

 -עג טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד .ךיז ןיא ןטלַאה טנעקעג טשינ סָאד

 טנעקעג טשינ בָאה ךיא רעבָא .לזייר ןעוועג זיא גנורעטסײגַאב ןיימ טלייט

 .ביירש ךיא סָאװ ענעצס עדעי ןלייצרעד ריא ןוא גָאט עלַא ןעלזייר וצ ןעמוק

 ךייז לָאז ןַאמ ריא טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ןוא ,טַארייהרַאפ ןעוועג זיא יז

 .ןכָאװ יירד ןיא לָאמ ןייא זיולב ריא וצ ןעמוקעג ךיא ןיב .קיטכיזרעפייא

 ןעלזייר וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,עסעיּפ ןיימ טקידנעעג בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 ףךעבענ טָאה רע .טרעהעג ךיוא טָאה ןַאמ ריא .טנעיילעגרָאפ ריא רַאפ ןוא
 ,םיא טעידונ סע זַא ,ןגָאז וצ טסַאּפעג טׂשינ םיא טָאה סע .ןרעה טזומעג

 טשינ ךיז טָאה רע רעבָא ,עסעיּפ ַא ןרעה וצ דלודעג ןבָאה ןשטנעמ קיניײװ

 ןעלקָאשוצ טזומעג רע טָאה ,טרעטסײגַאב ןעוועג זיא לזייר .ןפלעה טנעקעג

 ריא זַא ןוא ,טעדליבעג ןוא גולק זיא יז זַא ןטלַאהעג טָאה רע .,ּפָאק ןטימ

 ,טוג אמתסמ סָאד זיא ,טלעפעג

 -רַאפ וצ ןפלעה טנעקעג טשינ רימ ,רעבָא ,טָאה גנורעטסײגַאב סלזייר
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 -וצ רעד רַאפ לדָאלפוש ןיימ ןיא טגײלעגנײרַא יז בָאה ךיא .עסעיּפ יד ןפיוק
 -ַאמַארד רעשידִיי ַא; :רעטרעװ סצרַאװש סירָאמ ןגעוו טכַארטעג ןוא טפנוק
 ."טלעוו רענעי ףיוא ןיוש זיא רע ןעוו ,ךיירגלָאפרעד רעייז ןייז ןעק גרוט

 גרובנידלָאג לעומעס

 טפָא םוק ךיא .ךעליירפ זיא'ס ּוװ ,טיעג יס ןיא ןיֹוװ ךיא .רעמוז זיא'ס

 יד ןעמַאזוצ ךיז טמוק סע ןיהּוװ ,לכלעטָאה ַא ,*ַאליװ ןיקמורפ, רעד ןיא

 ןַא ןייז טגעלפ טרָאד .טגניז ןעמ ןוא טדער ןעמ ןוא ץנעגילעטניא עשידִיי

 ,גרובנידלָאג לעומעס רעליּפשיש רערַאברעדנּוװ רעד טסַאג רעטּפָא

 טימ ,ןסקאוועג ךיוה ןעוועג זיא רע .רָאיטקַא רעטוג רָאג ַא ןעוועג זיא רע

 היחמ ַא ןעוועג זיא'ס ,עיצקיד רעטוג ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןוא םינּפ ךעלגיל ַא

 טליּפשעג טָאה רע ןעוו .ןבעל ןיא ךיוא ןוא עניב רעד ףיוא ןדייר ןרעה וצ םיא

 זַא ,ןביולג וצ טכייל ןעוועג זיא'ס .טביילגעג םיא ןעמ טָאה ,רעבָאהביל ַא

 ףיוא טבילרַאפ ךיז ןעמ טָאה םיא ןיא .ןבילרַאפ םיא ןיא ךיז ןלָאז ךעלדיימ

 ,ןבעל ןיא ךיוא ןוא עניב רעד

 -עג טשינ טָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עקינייװ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 טָאה רע סָאװ .ןַאמסטרָאװ ַא ןעוועג זיא רע .ןבעל ןיא רעטַאעט ןייק טליּפש

 .טרָאװ ןייז ףיוא ןעיוב טנעקעג טָאה ןעמ .טניימעג רע טָאה ,טגָאזעג

 -ַאב ןרעװ וצ טכייל ןעוועג זיא'ס .טדניײרפַאב םיא טימ ךיז בָאה ךיא

 ַא ןבירשעגנָא בָאה ךיא זַא ,טלייצרעד םיא בָאה ךיא .םיא טימ טדניירפ

 רע ןטעב וצ םיא טגַָאװעג טשינ בָאה ךיא *?רע טברַאטש ןעוו; עידעמָאק

 לָאז ךיא ןגָאלשעגרָאפ רימ טָאה ןיילַא רע רעבָא .עטעיּפ ןיימ ןענעייל לָאז

 .דלַאב עקַאט ןוא ןענעיילרָאפ סָאד םיא

 ןופ ןטרָאג ןיא טנעיילעגרָאפ םיא יז ןוא עסעיּפ ןיימ טכַארבעג בָאה ךיא

 טרָאד ,ןטרָאג רעקילייה ןימ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאד .ַאליװ ןיקמורפ רעד

 -עייז טנעיילעג ןבָאה רעטכיד .ןטרעצנָאק ןבָאה ,סעיצקעל ןטלַאה ןעמ טגעלפ

 םעד טימ ןסעזעג טרָאד ךיא ןיב ,ץַאלּפ רעביל א ןעוועג זיא'ס .רעדיל ער

 -קרעמפיוא טָאה רע .טנעיילעגרָאפ םיא ןוא גרובנידלָאג רעליּפשיוש ןסיורג

 ןעגנוגעוװַאב ענייז טימ טָאה רע .טכַאלעג טפָא טָאה רע ,טרעהעגסיוא םַאז

 זַא ןקרעמַאב טנעקעג סענימ ענייז ןיא טָאה ןעמ .עסעיּפ יד טליּפשעג יװ

 ,םיא טלעפעג סע

 :ץכערק ַא טימ טגָאזעג רע טָאה ,טקידנעעג בָאה ךיא ןעוו
 ?סָאװ ןוא ,טגײלעגנײרַא טעברַא ליפ ױזַא ---

 .טגערפעג ךיא בָאה -- ?טשינ ךייא טלעפעג סע --

 טעוװ טעוװ רעבָא -- טגָאזעג רע טָאה -- עסעיּפ ערעייט ַא זיא'ס ---
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 ןייז סיוא טכַאל סָאװ עסעיפ ַא ןריפפיוא רעטַאעט ַא טעוװ ?ךַאז ַאזַא ןליּפש
 ?סרעטַאעט יד ןטלַאװרַאפ סָאװ ,ןעגנוי עבָארג יד סיוא טכַאל סָאװ ,רעטַאעט
 ,ןליּפש לָאמַא סָאד טעװ ןעמ זַא ,טשינ טרַאװרעד רעבָא ,ןבירשעג טוג זיא'ס

 -וצ רעד רַאפ לדָאלפוש ןיימ ןיא ןגײלקעװַא רעטייוו סָאד לעװ ךיא ---

 טרעוו ,ץרַאװש סירָאמ ןופ דייר יד טיול --- טגָאזעג םיא ךיא בָאה --- טפנוקי

 רענעי ףיוא ןיוש זיא רעסַאפרַאפ רעד ןעוו ,גלָאפרעד רעסיורג ַא עסעיּפ ַא

 | ,טלעוו

 טעוו --- סַאּפש ןיא בלַאה טגָאזעג גרובנידלָאג טָאה -- עסעיּפ רעייא ---

 טעװ רָאטקעריד-רעטַאעט ןייק .ןליּפש ןלעװ טשינ ךיוא טלעוו רענעי ףיוא ןעמ-

 טלעוו רעד ףיוא טשינ ,םיא ןופ טכַאל ןעמ סָאװ ,עסעיּפ ַא ןליּפש ןזָאל טשינ

 .טלעוו רענעי ףיוא טשינ ןוא
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 ַאיווליס

 לָאמנײא .רעטומלרעּפ םולש ייב ,טיעג יס ןיא ןיֹוװ ךיא .רעמוז זיא'ס

 לדיימ גנוי ַא ,ַאיוליס ןעמָאנ ןטימ ,עניזוק ַא ענייז טסַאג וצ םיא וצ טמוק

 צלַא .ןרענַאקירעמַא ןַא יו ,שידִיי ןטעשטעילַאקעצ ַא רעבָא ,שידִיי טדער סָאװ

 ןעמ ןוא טדער ןעמ .,לדיימ ןייש ַא זיא יז לייוו ,ריא טימ ןדייר וצ ךיז ןסייר

 -ייהרַאפ ריא טימ ןדייר סע .ןטנעמילּפמָאק ריא טכַאמ ןעמ .ריא טימ טדער

 המשנ ןיימ .ןדייר ךיוא ריא טימ ליוו ךיא .עטַארייהרַאפ טשינ ןוא עטַאר

 ןדייר וצ טייקכעלגעמ ןייק טשינ בָאה ךיא רעבָא ,עשטָאלק ןופ טשינ ךיוא זיא

 סיוא טּפַאכ ןעמ .ןדייר ערעדנַא .טרָאװ סָאד ןגירק טשינ ןעק ךיא .ריא טימ

 ןעמ ןוא דייר יד רעביא ךיז טגָאלש ןעמ .ןטייווצ ןופ רענייא רעטרעוו יד

 .טדער

 ױצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ןיוש בָאה ךיא ןוא ליטש ןרָאװעג זיא'ס ןעוו

 םָאה ךיא .קעװַא זיא ןוא "!יַאב דוג, :ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה ,ריא טימ ןדייר

 ,ריא טימ ךערּפשעג ַא ןּפינקוצנָא ןוא ןייגײצכָאנ ריא ןסָאלשַאב

 זַא ,טסּוװעג טשינ ךָאד טָאה יז .טירט עלענש טימ טנַאּפשעג טָאה יז

 טכַאּפעג טשינ טָאה רימ .ןדייר ריא טימ ליװ ןוא ךָאנ ריא טייג רעצעמע

 לעוו סָאװ ,קירוצ ןייג וצ ןסָאלשַאב טַאהעג ןיוש בָאה ךיא .ןפיולוצכָאנ ריא

 יירד ַא ןבעגעג ךיז יז טָאה גנולצולּפ ?רענעגושמ ַא יװ ןפיולכָאנ ריא ךיא

 טלעטשעגרָאפ ךיז ןוא ןפָאלעגוצ ךיא ןיב ,סעּפע ףיוא ןָאטעג קוק ַא סיוא

 .ריא רַאפ

 -עג יז טָאה -- !"סטרעוװרָאפע ןופ רעביירש רעד סָאד טנעז ריא ,ָא;

 ,טגָאזעג רימ טָאה יז ןוא "סטרעװרָאפ, םעד טנעייל עמַאמ ןיימ, --- .טגָאז

 ."רעטומלרעּפ םולש ןיזָאק ריא ייב טניֹוװ רעביירש ַא זַא

 ךיא, ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"ןדייר ךייא טימ טלָאװעג רעייז בָאה ךיא,
 -ַאקירעמַא ןַא טימ ןדייר ףרַאד ,ךעלדיימ עשידיי רענַאקירעמַא ןגעוו ביירש
 ."לדיימ רענ

 .טגָאזעג יז טָאה ,"ךייא טימ ןדייר וצ טריסערעטניארַאפ ןיב ךיא ןוא;
 רימ טלעפעג סע ןוא "?סירָאטס עשידִיי, טפָא רימ רַאפ טנעייל עמַאמ ןיימ,
 ."גולק רעייז ןייז ןזומ ,סעטכישעג יד ןביירש סָאװ ,יד .קרַאטש

 .טכַאלעג קרַאטש טָאה יז ןוא ןציוו רָאּפ ַא טגָאזעג ריא רַאפ בָאה ךיא = |
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 סע ןעוו טרפב .ןיבמ רעסיורג ַא רימ ייב זיֹא ןציוו עניימ ןופ טכַאל סע רעוו

 ,ןייצ ענייש טימ לדיימ ןייש ַא ךָאנ טכַאל

 קרַאטש ַא ריא ןופ קעװַא ןיב ךיא .שינעגעגַאב ַא טכַאמעגּפָא ןבָאה רימ

 ,לדיימ ןייש ַא ,תמא ?ריא ןיא ןעזרעד ךיא טָאה סָאװ שטָאכ .רעטבילרַאפ
 -עטניא עריא טשינ ןענעז ןסערעטניא עניימ .,רימ רַאפ גנוי וצ זיא יז רעבָא

 רַאפ טעװ ,ןגָאז ריא לע ךיא סָאװ .ןייטשרַאפ טשינ ךיז ןלעװ רימ .ןסער

 רעטבילרַאפ ַא .ןטבילרַאפ ַא טימ סיוא ךיז הנעט ייג רעבָא .דמערפ ןייז ריא

 ?לכש סעּפע טָאה

 בָאה ךיא .רעטעּפש ךָאװ ַא רַאפ ןעוועג זיא ריא טימ שינעגעגַאב ןיימ

 .םעד ףיוא טרַאװרעד םיוק ךיז

 ריא ןגעו טלייצרעד רימ יז טָאה ,ןפָארטעג ןַאד ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 .םערָא רעייז זיא ןוא הנמלא ןַא זיא סָאװ ,ןעמַאמ ריא וצ טייקנבעגרעביא

 יז טיג ,טנידרַאפ יז סָאװ ןוא ,טגָאזעג יז טָאה ,טַאקָאװדַא ןַא ייב טעברַא יז

 -עג דנַאנַאכָאנ טָאה יז .ןלעפעג קרַאטש רימ זיא סָאד .ןעמַאמ ריא קעװַא

 יד זיא סָאד לייוו ,טגָאזעג יז טָאה ,שידִיי ןדייר וצ ביל טָאה יז .שידִיי טדער

 לשמל טָאה יז .שידִיי ןשימָאק ַא טדערעג טָאה יז .ןעמַאמ ריא ןופ ךַארּפש

 ַא טלייצרעד טָאה יז .(תורצ טָאטשנָא) סעתורצ עמַאמ ןיימ טָאה :טגָאזעג

 ךיא .הכונח דעומה-לוח םייה ריא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ עטכישעג

 .."הכונח דעומה לוח; רעטרעוו יד טרעהעג בָאה ךיא ןעוו ,טכַאלעצ ךיז בָאה

 דעומה-לוח יװ ךַאז ַאזַא ןַארַאפ טשינ זיא'ס זַא ,טרעלקרעד ריא בָאה ךיא

 ַא ןַארַאפ זיא'ס סָאװרַאפ ןייטשרַאפ וצ ןעוװעג רעווש ריא זיא'ס .הכונח

 דעומה-לוח ןייק ָאטשינ זיא'ס ןוא חסּפ דעומה-לוח ַא ןוא תוכוס דעומה-לוח

 רע ןעו ,עטַאט ריא .בוט-םוי רעסיורג ַא ןעוועג הכונח זיא ריא ייב .הכונח

 ,טגַאזעג יז טָאה ,טלעג-הכונח ןבעג הכונח עלַא ריא רע טגעלפ ,טבעלעג טָאה

 עשידַיי ןוא םיגהנמ עשידִיי ןגעוו ןכַאז ךס ַא טרעלקרעד ריא בָאה ךיא

 .סערעטניא ןוא טייקירעגיינ סיורג טימ טרעהעגסיוא סָאד טָאה יז ןוא םינינע

 שידִיי זיא סָאװ סעלַא טימ ןענעקַאב ךיז ןלעוו ריא ןוא טעטיוװיַאנ ריא

 -ראוו ,ןעמעלַא ןופ רעמ ןוא ,קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה

 ַא טַאהעג ןוא לדיימ ןייש ַא ןעוועג זיא יז סָאװ סָאד ןעוועג זיא ,ךעלנייש

 .לכיימש ןביל

 ריא ךיא בָאה ,ריא טימ לָאמ עכעלטע טכַאוברַאפ בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ

 -טנע ןַא ןבעג רימ טעװ יז זַא ,טגָאזעג טָאה יז .גאלשרָאפ-הנותח ַא טכַאמעג

 יד ביוא, .ןעמַאמ ריא טימ ןדייררעביא ךיז טעװ יז יוװ םעדכָאנ טשרע רעפ

 ,"ךעלקילג ןייז ךיא לעוו ,ריד טימ טהנותחרַאפ ןייז ןסייה רימ טעװ עמַאמ

 ,טגָאזעג יז טָאה



 דל עפ סע טָאג אנהח

 טשינ טגָאז ןעמ זַא ,ןרעלקרעד וצ ריא רעווש ןעמוקעגנָא רימ זיא'ס

 סָאװרַאפ ,טַארייהרַאפ טגָאז ןעמ ביוא זַא ,טהנעטעג טָאה יז ."טהנותחרַאפ,

 ןגעו ןעמַאמ ריא ןגערפ טעװ יז ?טהנותחרַאפ ןגָאז ןענעק טשינ ןעמ לָאז

 ,טגָאזעג יז טָאה ,םעד
 ריא זַא ןטלַאהעג טָאה יז .ןעמַאמ ריא ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה יז

 .ָאטשינ זיא עמַאמ ריא ןופ סרעגילק ןייק זַא ,ץלַא טסייוו עמַאמ

 ךָאט טשינ ליוו ןוא ןעמַאמ רעד ןופ קרַאטש ױזַא טלַאה .יז סָאװ סָאד

 טשינ רעבָא זיא רימ .ןלעפעג קרַאטש רימ זיא ,ןעמַאמ רעד ןָא ךַאז ןייק

 -שגעגַאב יד וצ ןעמַאמ ריא טכַארבעגטימ לָאמ רָאּפ ַא טָאה יז סָאװ ןלעפעג

 ךעוועג לחומ טשינ ךַאז ַאזַא רַאפ ךיא טלָאװ לדיימ רעדנַא ןַא ,רימ טימ ןשינ

 .לחומ ץלַא ןעמ זיא לדיימ ןייש ַא רעבָא .טנגעגַאב טשינ רעמ ריא טימ ךיז ןוא

 ' ךודיש ןגעק זיא לזייר

 עמַאמ ריא זַא ,רעפטנע ןַא טכַארבעג רימ טָאה ,ַאיווליס ,עטבילעג ןיימ

 םוטַאד םעד ןעמיטשַאב זיולב טפרַאדעג בָאה ךיא .ךודיש םוצ ןייא-טמיטש

 ךיא לייוו ,טלָאװעג טשינ ךיא בָאה גנַאל ףיוא ןגײלוצּפָא .הנותח רעד ןופ

 ךודיש ןופ ןרעו טשינרָאג טעװ ,גנַאל ןטרַאװ לעװ ךיא ןעוו .טנעקעג ךיז בָאה

 ,רוחב רעטלַא ןייק ןרעוו טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ןוא

 דָא ןבָאה הנותח ןוא ןּפַאכ טשינ ןעק ךיא זַא ,טליפעג רעבָא בָאה ךיא

 טלָאװ יז .םעד ןגעוו ,רעטבילעג רענעזעוועג ןיימ ,ןעלזייר ןלייצרעד וצ רעירפ

 .ןבָאה וצ הנותח לָאמ עלַא ךימ טַאר יז .ןעוועג לחומ טשינ לָאמנייק רימ סָאד

 .ןעיירפ ךיז יז לָאז .ןלייצרעד ריא ךימָאל ָאט

 צקיטכיװ ריא רַאפ בָאה ךיא זַא ,ןעלזייר וצ טרינָאפעלעט בָאה ךיא

 ,"רעדורב ַא יװ רימ ייב טסיב וד, .ןעמוק ךיילג ןסייהעג רימ טָאה יז .סעיינ

 ."רָאפ טמוק ריד ייב סָאװ ץלַא ןסיוו זומ ךיא ןוא ,, ,טגָאזעג רימ יז טָאה

 טשינ זיא ןַאמ ריא .ןײלַא ןעוועג זיא ,ריא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו
 .קיצרַאהנפָא ריא טימ ןדייר וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג בָאה ךיא .ןעוועג

 ןוא תמא ןַא ףיוא טבילרַאפ ןיב ךיא, ,טגָאזעג ריא ךיא בָאה ,?לזייר,

 ,"ןבָאה וצ הנותח ןצרוק ןיא ןכער ךיא
 ןיב ךיא; -- .טגערפעג לזייר טָאה -- 21י/ זיא סָאװ ?יז זיא רעוו,

 | .?ץלַא ןסיוו ֹוצ קירעגיינ

 ַא רעייז זיא יז זַא ,סױא טעז ַאיוליס יו טרעדלישעג ריא בָאה ךיא

 | .ענייש

 ךופ , ,טגָאזעג לזייר טָאה ,"טשינרָאג זיא ,ענייש ַא זיא יז סָאװ סָאד;

 "?עטעדליבעג ַא יז זיא .תורצ ןעמ טָאה ןעיורפ ענייש
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 בָאה ,"טַאקָאװדַא ןַא ייב טעברַא ןוא טנוװָא ןיא שזדעלַאק ןיא טייג יז,

 ,טגָאזעג ךיא

 ,טגערפעג לזייר טָאה -- ??רעכיב יז טנעייל ,ןיימ ךיא;

 ןױש יז טעװ הנותח רעד ךָאנ, ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"גנוי ךָאנ זיא יז,

 ."ןענעייל
 .יז טגערפ ,*?שידִיי טוג ןעק יז;

 ךיא גָאז ,"הכונח דעומה לוח; ,"סעתורצ, ,"טהנותחרַאפ, טגָאז יז;

 ,ךַאל ןוא
 טשינ ןעק סָאװ ,האיצמ ַאזַא טּפַאכעג טסָאה וד סָאװ ךיז טסיירפ וד;

 | ,לזייר טגָאז --- "?שידִיי ןייק

 ןענרעלסיוא ןיוש ךיז טעוװ יז ,ךיא גָאז ,"ןח ךס ַא רעבָא טָאה יז;

 ,"שידִיי

 ,ןפָא ץנַאג טגָאזעג לזייר טָאה ,"טשינ יז טלעפעג רימ,

 זיא יז סָאװ טלעפעג רימ, ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"יז טלעפעג רימ ןוא;

 יז טוט ןעמַאמ ריא ןָא .הנמלא ןַא ,ןעמַאמ ריא וצ ןבעגעגרעביא קרַאטש

 ,"טשינ ךַאז ןייק

 .לדער סָאד ןריפ טעװ עמַאמ ריא .רעבייוו ייווצ ןבָאה ןיוש ךָאד וטסעװ;

 ."העד ןייק ןבָאה טשינרָאג טסעװ וד

 זיולב ןבָאה הנותח לָאז ךיא זַא; --- ךיא גָאז --- "?וטסליװ עׂשז סָאװ ,

 טלַאה סָאװ לדיימ ַא טימ רעדָא ,ןעמַאמ ןייק טשינ טָאה סָאװ לדיימ ַא טימ

 *?ןעמַאמ ריא ןופ טשינ

 לדיימ ַא טימ ןבָאה וצ הנותח רעסעב זיא'ס רעבָא, ,לזייר טגָאז ,"ןיינ;

 ,"טָאטש רעדנַא ןַא ןיא טניוװ עמַאמ יד סָאװ

 .טרעפטנעעג ריא ךיא בָאה ,*שיטסִיַאגע רעייז טסיב וד;

 טָאה ,"טוג ןייז לָאז ריד זַא ,ליוו ךיא לייוו ,שיטסַיָאגע וטספור סָאד;

 .טגָאזעג יז

 ןעוװעג ןוא ךיז טגירקעצ ןוא טהנעטעגסיוא ױזַא ךיז ןבָאה רימ ,ץרוק

 ,הנותח ןיימ ךָאנ טייצ רעגנַאל ַא זיב זגורב

 ךימ טָאר יז שטָאכ זַא ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןעלזייר ןֹופ קידנעײגמײהַא

 ,םעד ןגעק ,קידנסיוו טשינ ןײלַא ,רעבָא יז זיא ,ןבָאה וצ הנותח לָאמ עלַא

 הנותח ןיימ רַאפ

 ךיא בָאה ,הנותח ןיימ ןופ םוטַאד םעד טמיטשַאב בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 ?ןבָאה הנותח לעװ ךיא .טסַאל עסיורג ַא רימ ףיוא טגיל סע יװ טליפרעד

 בייוו ןיימ ּוװ ןייג ןפרַאד לע ךיא ןוא ,דניק ַא ךָאנרעד ןוא ,בייוו ַא ןבָאה
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 דר ל 9 פ ס עטָאג .אנח

 ןיימ ןעמענטימ ןפרַאד ךיא לעװ ,ןייג ןלעװ ץעגרע לעװ ךיא זַא ןוא ,ןייג ליוו

 ?ןייג ןרָאט טשינ ךיױא ךיא לע ,ןייג ןלעװ טשינ טעװ יז זַא ןוא ,בייוו

 בָאה ךיא .גייטש ַא ןיא ןיײרַא ךיא ייג טציא ןוא לגיופ רעיירפ ַא ןעוועג טשרע

 -ליס טימ ןפָארטעג ךיז בָאה ךיא ןעוו רעבָא ,הטרח ןגירק ןביוהעגנָא ןיוש

 הטרח ןיימ ןָא ןסעגרַאפ ךיא בָאה ,טפיטשעג ןוא טכַאלעג טָאה יז ןוא ןַאיװ

 | ,הנותח רעד ןגעוו טדערעג ןוא

 ,טלָאװעג ןיוש בָאה ךיא .טרעטנענרעד ךיז ןבָאה הנותח רעד ןופ געט יד
 ךיא .ןיוש ןוא גייטש ןיא ןײרַא ךימָאל .ףוס ַא ןוא קע ןַא ןעמענ לָאז סע זַא
 ןבָאה ןשטנעמ טימ טלעװ ַא .רעכלעזַא ןברק רעקיצנייא רעד טשינ ךָאד ןיב
 יװ גנַאל ױזַא ןגיוצעג ךיז ןבָאה הנותח ןיימ רַאפ ןופ געט יד רעבָא .הנותח
 ךעלקערש ךימ טָאה טייהיירפ ןיימ ןרילרַאפ ןעגוו ןרעלק סָאד .תולג רעד
 | ,טעשטומעג

 זַא ,קנַאדעג ַא ץילב ַא רימ טיג ,הנותח ןיימ רַאפ געט ייווצ זיא סע

 ,ןפוקרַאפ ןווּורּפ יז ןוא *?רע טברַאטש ןעוו; עידעמָאק ןיימ ןעמענ לָאז ךיא

 ,ץרַאה ליפ ױזַא טגײלעגנײרַא בָאה ךיא ּוװ ,עידעמָאק יד ףיוקרַאפ ךיא ןעוו

 הנותח ןיימ ךָאנ לָאז ןעמ ןעוו .ןבָאה וצ הנותח טכייל ןעוועג ןַאד רימ טלָאװ

 ןופ ךָאי םעד ןגָארט וצ רעטכייל ןעוועג רימ טלָאװ ,עידעמָאק ןיימ ןליּפש

 זיא ןַאמ ריא זַא ,ןעזעג טלָאװ לבייוו גנוי ןיימ ,טנייה .ןַאמ ןטַאריײהרַאפ ַא

 ןבָאה םיבורק עריא) .רימ ןגעוו ןגָאז םיבורק עריא יו לאימולש ַאזַא טשינ

 -עמָאק ןופ רעביירש ַא ןיב ךיא יו ןעז טעוװ יז .(רימ ןגעק טדערעג קרַאטש

 .סעּפע ךָאד ךיא ןיב .ןכַאל ןשטנעמ ךַאמ ךיא .סעיד

 ץרַאװש סירָאמ וצ ייג ךיא

 טברַאטש ןעוו, עידעמָאק ןיימ טימ סױרַא ךיז ךיא זָאל ןגרָאמִירפ ַא ןיא

 -לָאטש טימ ייג ךיא .ץרַאװש סירָאמ טימ ןפערט וצ ךיז ,םערָא ןרעטנוא *?רע

 עסעיּפ ַא ןפיוקרַאפ ייג ךיא .תוחילש ןיימ מיט סיורג ךיז ליפ ךיא .טירט עצ

 .ךיא טכַארט ,שטנעמ-גנומיטש ַא זיא ץרַאװש .רעטַאעט ןשידִיי ןטסעב םוצ

 ,ןפיוק יז ןוא ךיז ןיא טגָאמרַאפ יז סָאװ ןליפרעד לָאמַא ןעק רע

 טקוקעגנײרַא בָאה ,רעטַאעט סצרַאװש סירָאמ וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא

 קירוצ טרעקעגמוא ךיז ךיא בָאה ,ןעזעג טשינ ןצרַאװש בָאה ךיא .סיפָא ןיא

 ,םייהַא

 יעג ךיא בָאה ,ןפָארטעג טשינ ,ןצרַאװש ,םיא בָאה ךיא סָאװ טוג זיא'ס

 ,עסעיּפ ןיימ ןענעייל וצ טשינ טייצ ןייק אמתסמ רע טָאה ,סנטשרע .טכַארט

 ַאזַא ןעו .ןלעפעג טשינ םיא סע טעװ ,ןענעייל לָאז רע ןעוו ,סנטייווצ ןוא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןיימ טעװ רענייק זַא ,טגָאזעג טָאה גרובנידלָאג לעומעס יװ ןיבמ ןוא רָאיטקַא
 ,טגָאז רע סָאװ ךָאד רע טסייוו ,ןליּפש ןלעװ טשינ עסעיּפ

 זַא ,ךיז ךיא ןכערַאב ,ןסַאג עכעלטע ןעגנַאגעגקירוצ ןיב ךיא יו םעדכָאנ

 ,סיפָא סצרַאװש ייב ןעוועג ןיוש ןיב ךיא זַא .שירַאנ טלדנַאהעג בָאה ךיא

 ןטייוצ ַא ןיא ךיז רע טניפעג רשפא .םיא ףיוא ןגערפ טפרַאדעג ךיא בָאה

 ?ןרילרַאפ וצ טַאהעג ךיא בָאה סָאװ .רעמיצ

 ץלַא ייג ןוא ,רעטַאעט סצרַאװש ןבעל ןיב ךיא .קירוצ םוא ךיז ךיא רעק

 טימ ךיז גָאלש ךיא .קירוצ ןוא ןיהַא רעטַאעט ןבעל ריצַאּפש ךיא ,ןײרַא טשינ

 ןוא םיא ךיא ףערט רעמָאט .טשינ יצ ןייגנײרַא ךיא לָאז יצ העד רעד

 ייב טעװ יז זַא ,טניימ .עסעיּפ ןיימ ןענעייל טשינ ליוו רע זַא ,רימ טגָאז רע

 ךיא בָאה ױזַא .טלעו רעד ףיוא ןייז טשינ לע ךיא זיב ןגיל רעטייוו רימ

 ןיימ רַאפ .ןליּפש רשפא ןוא ןענעייל לָאמַא יז טעװ רע זַא ,גנונעפָאה שטָאכ

 ,ןבָאה הנותח טייג סָאװ שטנעמ ַא .ןעגנונעפָאה טימ לופ ןייז ךיא ליוו הנותח

 ,ןייגוצקעװַא טנכערעג ןיוש בָאה ךיא .טומ ןוא גנונעפָאה טימ לופ ןייז ףרַאד

 טָאה רע .ןעמָאנ ןיימ קידנפורסיוא ,עמיטש סצרַאוװש ,ןייז טרעהרעד ךיא בָאה
 עמיטש ןייז .עמיטש ןייז טנעקרעד בָאה ךיא .רעטצנעפ ַא ךרוד ןפורעג ךימ

 וקעגנגעקטנַא רימ זיא רע .קיניײװעניא ןיײרַא ןיב ךיא .ןענעקרעד ךיז טזָאל

 .רעמיצ רעדנוזַאב ַא ןיא טריפעגניײרַא ךימ ןוא ןעמ

 "עג ךימ רע טָאה -- ?רעטַאעט ןיימ םורַא ָאד ךיז ריא טיירד סָאװ ---

 ,טגערפ:

 יױעוועג הדומ ךיז ךיא בָאה -- עסעיּפ ַא רימ טימ בָאה ךיא ,ךיא ---

 .טייצ ןייק טשינ טָאה רע זַא ,ןגָאז טעװו רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא

 :טגָאזעג רע טָאה גנושַארעביא רעטסערג ןיימ וצ רעבָא

 ,טנעייל ןוא קעװַא ךיז טצעז ---

 ;רימ וצ רע טגָאז ,טקַא ןטשרע ןופ עדנע רעד ךָאנ .טנעיילעג בָאה ךיא

 .עסעיּפ רעייא ןליּפש לעװ ךיא ---

 ,ךיא גָאז -- ?טקַא ןייא יו רעמ טרעהעג טשינ ךָאד טָאה ריא ---

 .טגָאז רע סָאװ טניימ רע זַא ,קידנביילג טשינ

 .רע טגָאז --- עסעיּפ רעייא ןליּפש לעװ ךיא זַא ,ליפעג ַא בָאה ךיא ---

 .גרימ וצ רע טגָאז ,טקַא ןטייווצ ןכָאנ

 ןלעטשניײרַא ָאד לעװ ךיא ןוא ,עסעיּפ רעייא ןליּפש רעכיז לעװ ךיא ---

 ַא ןעגנערב םיא רָאטקעריד-רעטַאעט ַא וצ רענייא טמוק סע יװ ענעצס ַא

 ."סנָאמָאס,; ַא םיא טיג ןוא עמַארד
 .טכַאלעצ קרַאטש רעייז ךיז קידנגָאז סָאד טָאה רע
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 ד ל צפ סע טָאג אנה

 ןליּפש טעװ רע זַא ,טרעכיזרַאפ רעדיוו רימ רע טָאה טקַא ןטירד ןכָאנ
 | .עסעיּפ ןיימ

 םיא טביילג סָאװ ,רענייא יװ ןָא םיא קוק ךיא זַא ,ןעזעג טָאה רע ןעוו

 | | יקעשט א ןבירשעגסיוא רימ טָאה ,טשינ

 סע טמוק יו :טגערפעג םיא ךיא בָאה ,טנַאה ןיא קעשט םעד קידנעמענ

 ?טפיוקעג לענׂש ןוא עסעיּפ יד טנעיילעג לענש ױזַא טָאה ריא סָאװ

 :טרעפטנעעג טָאה רע

 ָאד ןיב ךיא ןעוו טקנוּפ ןפָארטעגנָא ךימ טָאה ריא ,לזמ טָאה ריא ---

 טשינ רימ לָאז ןעמ ןײגוצסױרַא ארומ בָאה ךיא .רעמיצ ַא ןיא ןצלַאזעגנייא

 סָאװ טַאהעג טשינ בָאה ךיא ןעוו ןעמוקעגנָא ריא טנעז ,?סנָאמָאס; ַא ןבעג

 ךיא בָאה ,עידעמָאק רעזַא קידנרעה .עסעיּפ רעייא טנעיילעג ךיא בָאה ,ןָאט וצ

 רָאטקעריד-רעטַאעט רעייא וצ טמוק רענייא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ יו טרעלקעג

 לַאװעג ןעוועג ךָאד טלָאװ סָאד ,?סנָאמָאס; ַא םיא טיג ןוא עסעיּפ ַא ןענעייל

 שנעצס ַאזַא ןלעטשנײרַא םעד ןיא ןעק ןעמ סָאװ םעד בילוצ זיא ,שימָאק קיט

 .רעייז רימ טלעפעג השעמ עצנַאג יד ןוא ,עסעיּפ רעייא ןלעפעג ןיוׂש רימ זיא

 ךיא ןליּפש טעװ סע רֹעו טנכערעגסיוא ןַאד רימ טָאה ץרַאװש סירָאמ

 -ַאב רעקיטציא רעד) דניירפנעזייוו ינומ ןליּפש טעװ םיא ץוח ַא .עסעיּפ ןיימ

 קרַאמ ,רישעק רָאדיזיא ,ןיטסרעג ַאטרעב ,לעּפַא הנח .(ינומ לוָאּפ רעטמיר

 .ערעדנַא ןוא דייווש

 בעט ייווצ ןעוועג זיא סע .רעכעלקילג-טסכעה ַא ןעגנַאגעגמײהַא ןיב ךיא = |

 לצנַאג ןיא זיא ןַאמ רעטַארייהרַאפ ַא ןרעוו ןופ קערׂש יד ןוא הנותח ןיימ רַאפ

 -ָאמ ןיא ןרעװ טליּפשעג טייג סע עידעמָאק סנעמעוו ,שטנעמ ַא .ןדנוװשרַאפ

 .ןקערש טשינרָאג רָאפ ךיז רַאד ,רעטַאעט טסנוק סצרַאװש סיר

 הנותח/ ןיימ ךָאנ

 ,טעברַא ךיא ּוװ ,*סטרעוורָאפ, ןופ גירק ךיא .הנותח ןיימ ךָאנ זיא סע

 ךרָאפוצקעװַא ,לבייוו גנוי ןיימ טימ ןעגנערברַאפ וצ עיצַאקַאװ ןכָאװ עכעלטע

 ךיא טריפעג טלָאמעד ךיז טָאה ױזַא .עזייר-שדוחי-קינָאה ַא ףיוא ריא טימ

 ,"סטרעוורָאפ;

 ,ןסָאלשַאב טָאה רעגיווש ןיימ ?ןעמ טרָאפ ןיהּוװ :ןעוועג זיא עגַארש יד

 טשינ זיא'ס ןוא ,טייו טשינ זיא'ס, .יטיס קיטנַאלטַא ןייק ןרָאפ רימ זַא

 "טימ ןטלַאהעג ,דימת יװ ,טָאה ,ַאיווליס ,לבייוו ןיימ .גָאזעג יז טָאה ,"רעייט

 ךגעק רענייא ןעוועג ןיב ךיא ?ןדייר סָאװ וצ ,ןגיוושעג בָאה ךיא .ןעמַאמ ריא

 בָאה ךיא ,קרָאי וינ ןופ ןרָאפוצקעװַא קשח ןייק טַאהעג טשינ כָאה ךיא .ייווצ

 .ןטלַאהעג טשינ בָאה ךיא רעבָא .טַאהעג ביל קרַאטש לבייוו גנוי ,ןייש ןיימ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןטלַאהַאב ךיז ,ןרָאפקעװַא ריא טימ ןעמ ףרַאד ,בייוו ַא ביל טָאה ןעמ ןעוו זַא

 .ןשטנעמ ןופ

 ףרַאד הנותח טָאה רענייא ןעוו זַא ,ןופרעד ןטלַאהעג טשינ ךיוא בָאה ךיא

 רעדייא זַא ,רע טוט סָאװ ?החמש יד זיא סָאװ ,טייצ שדוח ַא ןעיירפ ךיז רע

 ?ךודיש םעד ףיוא הטרח רע טָאה ,ךיז טקידנע שדוח:גינָאה רעד

 הנותח רעד ךָאנ זַא ,ןָאטעג גָאז ַא ,סַאּפש ןיא בלַאה ,לָאמנייא בָאה ךיא

 טָאה ,עזייר (שדוח-קינָאה) "ןומינָאה; ףיוא ןרָאפקעװַא ךיילג טשינ ןעמ זומ

 "עג יז טָאה -- ??ןרָאפ טשינ טסייה סָאװ, :טכַאלעגסיױא ךימ רעגיווש ןיימ

 טימ קעװַא טשינ טסרָאפ וד ןעו טַאהעג וטסלָאװ םינּפ ןייש ַא; -- טגָאז

 ."רערָאנש א זיא רעביירש ַא זַא ,טגָאזעג טלָאװ ןעמ .לבייוו ןייד

 וינ ןופ ןרָאפקעװַא טלָאװעג טשינ בָאה ךיא סָאװרַאפ ךַאזרוא עתמא יד

 בָאה ךיא .טכַאלעג רימ ןופ טלָאװ ןעמ .ןגָאז טנעקעג טשינ ךיא בָאה קרָאי

 -פיוא טיירגעג ךיז טָאה סָאװ ,ןצרַאװש סירָאמ ןופ ןרָאפקעװַא טלָאװעג טשינ

 "?רע טברַאטש ןעוו , עידעמָאק ןיימ ןריפוצ

 "עג םיא לָאמ עלַא ןיב ךיא) ןצרַאװש טימ ןפָארטעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 טָאה רע יו לענש ױזַא .עידעמָאק ןיימ ןגעו טדערעג רע טָאה ,(ןעז ןעגנַאג

 ןוא טימ רעד ןיא סעומש ַא םענייז טקַאהעגרעביא רֹע טָאה ,ןעזרעד ךימ

 / ןגיוא ענייז ,טמַאלפעג טָאה םינּפ ןייז .רימ ןגעוו רימ וצ ןדייר ןביױהעגנָא

 -רָאפ ןלעוװ סָאװ ןכַאז עסיורג יד ןגעוו טלייצרעד טָאה רע ןוא טצנַאלגעג ןבָאה

 !ןרעה וצ טַאהעג ביל סָאד ךיא בָאה ,עידעמָאק ןיימ ןיא ןעמוק

 סָאװ ,סעכלעזַא ןוא סנױזַא ןעמוקרָאפ עידעמָאק רעד ןיא טעװ סע -

 .טגָאזעג רע טָאה --- !ןעזעג טשינ ךָאנ עניב רעשידִיי רעד ףיוא טָאה ןעמ

 עדנילב עלַא יד ןופ ןגיוא יד ןענעפע עידעמָאק רעייא ךרוד ןלעוו רימ ---

 ,סעמַארדָאלעמ עשירַאנ טימ ,דנוש טימ ךיז ןקיווק סָאװ ,סרעײג-רעטַאעט

 עטסערג יד ןייז טעוװ סָאד; .טגָאזעג רע טָאה ,"עגנעזעג ןוא עצנעט; טימ

 ַא טימ עסעיּפ ַא ןעז וצ ןעמעש ןַאד טעװ ןעמ ,ןסעיּפ"דנוש ןגעק עיצַאטיגַא

 ,"לרזממ

 לעװ ךיא, פורעגסיוא רע טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה רע ןעוו ,לָאמנייא

 יד זיולב טשינ ןכַאלסױא טעװ יז .עסעיּפ-טלעוו ַא ןכַאמ עידעמָאק רעייא ןופ

 טימ סעמַארד עשיטָאידיא רעיעװדָארב יד ךיוא רָאנ ,ןסעיּפ עשירַאנ עשידִיי

 ןעגנוי עבָארג ערענעלק ןייק טשינ ןענעז עכלעוו ,ןרָאטקעריד רעיעװדָארב יד

 יד ןזָאלסױא ןוא ןרָאטקעריד עשידַיי יד ןופ ןכַאל סָאװרַאפ זיא .עׂשידִיי יד יו

 ."עסעיּפ רעייא טימ ןכָאק טעוװו טלעוװ יד ?עשיייוג

 סָאװ םעד ןופ טנעצָארּפ ףניפ זיולב טביילגעג וליפַא טלָאװ ךיא ביוא

 ךיא רעפָא ,למיה ןטעביז ןיא ןייז טפרַאדעג ךיא טלָאװ ,רימ טגָאז ץרַאװש
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 ד ל צ פ ס עטָאג אנ ח

 ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא .טנעצָארּפ קיצפופ יו רעמ טביילגעג םיא בָאה

 טָאה רע ןוא טביילגעג םעד ןיא טָאה ןײלַא רע .ןביילג וצ טשינ םיא וויטָאמ

 .ערעדנַא ןביילג ןכַאמ טנעקעג רַאפרעד

 -ָאק ןיימ ןגעוו טדערעג רע טָאה ,םיא טימ ןפָארטעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 .ןפורעגקעװַא םיא טָאה ןעמ זיב ,רעהפיוא ןָא ןוא גנורעטסײגַאב טימ עידעמ

 . .טפעשעג בילוצ

 ןעוו סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ,ךיא ביילג ,טייקסיורג סצרַאװש סירָאמ

 ץוח ַא ךַאז רעדנַא ןייק ןגעוו טשינ רע טכַארט ,עסעיּפ ַא ןריפפיוא ףרַאד רע

 םיא ייב טלַאפ ןוא ,המׂשנ עצנַאג ןייז ןיירַא םעד ןיא טגייל ןוא ,עסעיּפ רעד

 לענש םיא ייב טרעװ ,טביילגעג קרַאטש טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עסעיּפ ַא ךרוד

 טביילג רע רעכלעוו ןיא ,גנוריפפיוא רעיינ ַא ןגעוװ ןַאלּפ רעיינ ַא ןריובעג

 יגנוריפפיוא רעקידרעִירפ רעד ןיא יוו קרַאטש ױזַא טקנוּפ

 ףרַאד ןעמ ןעוו .ןצרַאװש סירָאמ ןיא ןטָארעג לסיב ַא ןיב ןײלַא ךיא

 ָאטשינ טלעוו רעד ףיוא ךַאז ערעקיטכיוו ןייק זיא ,עסעיּפ ַא עניימ ןריפפיוא

 רילרַאפ ,עידעמָאק ַא ךרוד טלַאפ סע ןעוו רעבָא רימ ייב .עידעמָאק ןיימ יו

 ךיז ןעק רעוו ָאט .טייצ רָאי רָאּפ ַא רַאפ ןסעיּפ ןביירש וצ קשח םעד ךיא

 ?עיגרענע ןוא עיזַאטנַאפ ןייז ןעמ טמענ ּוװ ,ןצרַאװש סירָאמ וצ ןכיילגרַאפ

 ןיימ טביולעג קרַאטש ױזַא לָאמ עלַא טָאה ץרַאװש סירָאמ ןעוו ,טנייה

 ןייק ןרָאפקעװַא ןוא ןזָאלרעביא טנעקעג םיא ךיא בָאה יוװ זיא ,עידעמָאק

 !יטיס קיטנַאלטַא

 סירָאמ יװ סָאװ ,עסעיּפ ַא ןגעק "ןומינָאה, ַא זיא סָאװ --- ."ןומינָאה,

 ןיוש ךיא טלָאװ ןַאיװליס ןיימ ?טלעװ יד ןרעקרעביא טעװ ,טגָאז ץרַאװש

 ,"ןומינָאה; ַא יו רעקיטכיוו זיא עסעיּפ ַא זַא ,ןדיירנייא טנעקעג זיא סע יוװ

 .עזייר ?ןומינָאה , רעד רַאפ וצ ץלַא טיירג ןוא ךיז טשער יז ?עמַאמ ריא רעבָא

 טָאה טפעשעגיזייּפש ןופ רעמיטנגייא רעד .ןופרעד ןיוש ןסייוו םינכש עלַא

 רָאּפ ַא ףיוא יטיס קיטנַאלטַא ןייק טרָאפ ריא, :לכיימש ַא טימ טגָאזעג ריִמ

 .ןסיוו רע ףרַאד סָאװ וצ .ןלעפעג טשינ רָאג לכיימש ןייז זיא רימ *...ןכָאװ

 עריא עלַא טלייצרעד םעד ןגעװ ןיוש טָאה ַאיװליס ןיימ ?רָאפ ךיא ןיהוװ

 .קרָאי וינ ןיא ןביילב טלָאװעג רעסעב טלָאװ ךיא רעבָא ,סנידניירפ

 טקַאּפ ןעמ .רעדיילק סבייוו ןיימ ןייא ןקַאּפ לבייוו ןיימ ןוא רעגיווש ןיימ

 זַא ,ןענופעגסיוא לענש ןבָאה ייז .עזייר רעד רַאפ םישובלמ עניימ ןייא ךיוא

 ןקַאּפ טשינ ןעק ןוא לאימולש ַא ןיב ךיא

 ןטייווצ ןכָאנ טוה ןייא ןָא טסעמ ,ןטוה עריא רעביא טקוק ַאיװליס ןיימ

 ריא זַא ,רעפטנע ךיא .רעסעב ריא טסַאּפ סע טוה רעכלעוו ךימ טגערפ ןוא

 ןופ טרעדָאפ יז .רעפטנע ןייק רַאפ ןָא טשינ סָאד טמענ יז רעבָא .עלַא ןסַאּפ
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 טלעפעג סע טוה רעכלעוו ןזייװנָא לָאז ךיא זַא ,גנוניימ עטמיטשַאב ַא רימ

 סָאד זַא ,טוה ַא ףיוא ןָא זייוו ןוא הרירב ןייק טׂשינ ךיא בָאה .רעסעב רימ

 ךיא ןיב .ןיבמ ַא ןיב ךיא זַא ,ןענעקסּפ רעגיווש ןיימ ןוא לבייוו ןיימ .סע זיא

 !ןטוה ףיוא ןיבמ ַא ןיוש

 ןייק עזייר ןיימ זַא ,ןָאט וצ סעּפע טייצ רעבלעז רעד ןיא עװענַאלּפ ךיא

 ןענעז ןכַאז עניימ ?ױזַא יו רעבָא ,ןרעו טגײלעגּפָא לָאז יטיס קיטנַאלטַא

 רעדנַא ןַא טגנילק לָאמ עלַא .זדנוא טימ ןיוש ךיז טנגעזעג ןעמ .טקַאּפעגניײא

 ןכעליירפ ַא ןוא עזייר עכעלקילג ַא רימ טשטניוו ןוא ןָאפעלעט ןכרוד בורק

 'ו ,"ןומינָאה,

 ךיא !"?רע טברַאטש ןעו, טימ סיוא !ץרַאװש סירָאמ סיוא !יַאב דוג

 ,יטיס קיטנַאלטַא ןייק רָאפ

 יטיס קיטנַאלטַא ןיא

 רעטצנעפ יד .לעטָאה ַא ןיא ןעניווװ רימ .יטיס קיטנַאלטַא ױא ןענעז רימ

 ןופ טרעטסײגַאב זיא לבייוו ןיימ .םי םוצ סױרַא ןקוק רעמיצ רעזדנוא ןופ

 ןיימ .םי םעד ביל קרַאטש בָאה ךיא .םי ןופ לטניוו ַא ןײרַא טזָאלב סע .םי

 קידנקוק ןייש רעייז סיוא טעז יז .םי ןופ טייקנייש רעד ןגעוו טדער לבייוו

 ליוו יז .טגָאזעג ןיוש ריא סָאד ןעמ טָאה אמתסמ .סָאד טסייוװ יז .םי ןפיוא

 סצרַאװש ךיא עז ,םי ןפיוא קידנקוק ,ךיא רעבָא .ןסיוו ךיוא סָאד לָאז ךיא

 ןופ עלָאר יד טליּפש רע יוװ ןוא ןגיוא עסיורג ענייז טימ םינּפ טרעטסײגַאב

 .עסעיּפ ןיימ ןופ רָאטקעריד-רעטַאעט

 ,רָאטקעריד-רעטַאעט ןופ עלָאר רעד ןיא ,סיוא טעז רע יו םיא עז ךיא

 עסעיּפ ַא ןריפפיוא ןופ ןַאלּפ רעד ןייא טלַאפ םיא ןעוו ,ליומ ןיא רַאגיס ןטימ

 .(עלָאר ןייז זיא סָאד) ןברַאטש ןיא טלַאה סָאװ ,רעטכיד ַא ןופ

 רעסַאפרַאפ רעד, :עלָאר ןייז טול ,גָאז ַא טוט ץרַאװש ױזַא יו רעה ךיא

 עסַאק רעד וצ ןעמ טייג היוול רעד ןופ ןוא היוול שסיורג ַא זיא סע !טברַאטש

 "!עסַאק רעד ֹוצ היוול רעד ןופ .רעטַאעט ןופ

 -עצ ךיא ןוא ,רָאנ ןעק רע יוװ שימָאק ױזַא סָאד טגָאז רע יו רעה ךיא

 .ךיז ךַאל
 .ןכַאל ךיוא ךימָאל --- ,לבייוו ןיימ ךימ טגערפ --- ?וטסכַאל סָאװ ---

 רעלקרעד ךיא .עסעיּפ רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ריא לייצרעד ךיא

 יו .עיצַאוטיס עצנַאג יד ןוא רָאטקעריד:רעטַאעט ןופ רעטקַארַאכ םעד ריא
 ענייז ןבַאגסױא יד .רעטייוצ רעד ךָאנ עסעיּפ ןייא ךרוד םיא ייב ןלַאפ סע

 וצ ךיז יוװ געוו ַא טכוז רע .בוח-לעב רעסיורג ַא זיא רע .עסיורג רעייז ןענעז

 .ןריולרַאפ רע זיא ,טשינ ןעוו ,עסעיּפ-סעסקוס ַא ןבָאה זומ רע .ןעװעטַאר
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 דל עפ סעטָאג אנח

 ַא ןגירק וצ קנַאדעג ַא ןייא םיא טלַאפ סע ?סעסקוס ַא ןעמ טמענ ּוװ רעבָא

 -רַאפ רעשידִיי ַא לייוו ,ןברַאטש םייב טלַאה סָאװ ,רעסַאפרַאפ ַא ןופ עסעיּפ

 .סעסקוס ַא זיא ,טיױט זיא סָאװ ,רעסַאפ

 :;ךימ טגערפ ןוא עטכישעג עצנַאג יד סיוא טרעה לבייוו ןיימ

 ןופ ןוא גלָאפרעד ַא רעסַאפרַאפ ןטיוט ַא ןופ עסעיּפ ַא זיא סָאװרַאפ ---

 ?לַאפכרוד ַא רעסַאפרַאפ ןקידעבעל ַא

 רענַאקירעמַא ןַא ,לבייוו ןייש ,גנוי ַא וצ ןרעלקרעד ךַאז ַאזַא ןעמ ןעק יו

 רעסַאפרַאפ רעשידִיי ַא סָאװ תורצ עלַא יד ןופ טשינ טסייוװ סָאװ ,לדיימ

 .ךרוד טייג
 עקידעבעל ןופ ןסעיּפ זַא --- הישק עטייווצ ַא יז טגערפ --- ביוא ןוא ---

 וד !עסעיּפ ַא ןביירש וטספרַאד עשז סָאװ וצ ,ךרוד ןלַאפ רעביירש עשידַיי

 "נוא זיא סע .שינעײרדּפָאק ןָא ,קִיּור ןבעל רעסעב ךיז טסנעק וד .ךָאד טסבעל

 ,םי ןפיוא קוק ןוא עסעיּפ ןייד ןיא סעגרַאפ זיא ,"ןומינָאה ,, רעזד

 -עמ יד .רעטרעוו עריא ףיוא ןרעפטנע וצ סָאװ טַאהעג טשינ בָאה ךיא

 ךס ַא טכַאמעג ריא ןוא לבייוו ןיימ ףיוא טקוקעג ןבָאה לעטָאה ןיימ ןיא רענ

 סָאװ .ןסָארדרַאפ ךימ סע טָאה ,טרעהעג סע בָאה ךיא ןעוו .,ןטנעמילּפמָאק

 ?לבייוו ןיימ טימ ױזַא ךיז ייז ןריסערעטניא

 -לעוו ,ענעדִיי עקיד ַא ,בייוו ןייז ןופ עיצרָאּפ ַא ןגָארקעג טָאה ןַאמ ןייא

 טָאה ."רימ ףיוא קוק ,ריא ףיוא ױזַא וטסקוק סָאװ; :טגָאזעג םיא טָאה עכ

 .ץפיז ןפיט ַא ןזָאלעגסױרַא ןוא בייוו ןגייא ןייז ףיוא ןָאטעג קוק ַא רע

 ,םערָא ןרעטנוא ןטלַאהעג קידנעטש טָאה בייוו ןייז ןעמעוו ,ןַאמ ןייא

 ריא , :רעיוא ןיא דוס ַא טמיורעגנייא רימ טָאה ,ןרילרַאפ וצ טשינ םיא ידכ

 ."לבייוו ןייש ַא טָאה

 קיטנַאלטַא ןייק ןעמוק טפרַאדעג ךיא בָאה ,טכַארטעג ךיא בָאה ,סָאװ וצ

 ןיימ ןסע ןגיוא יד טימ ןלָאז רענעמ יד ןוא *ןומינָאה; ןיימ ןרעייפ ,יטיס

 סירָאמ טימ ןדייר ןוא קרָאי וינ ןיא ןייז טנעקעג ךָאד בָאה ךיא ?לבייוו

 !ןײרַא דרע רעד ןיא ןײלַא ךיז טגייל שטנעמ ַא יוװ .עסעיּפ ןיימ ןגעוו ץרַאוװש

 ןגַארפ טגערפ לבייוו ןיימ

 ןיימ טעװַארּפעג בָאה ךיא ּוװ ,יטיס קיטנַאלטַא ןיא ,לעטָאה םעד ןיא

 -עג ךיוא ןבָאה סָאװ ,ךעלרָאּפ עגנוי לָאצ ַא ןענופעג ךיז ןבָאה ,"ןומינָאה;

 -רַאפ דימת ןעוועג זיא ךעלרָאּפ יד ןופ לבייוו ןייא ."ןומינָאה; רעייז טרעייפ

 .קיטעמוא ןוא טכַארט
 ױזַא ענעי זיא ,וטסקנעד ,סָאװרַאפע :טגערפעג ךימ טָאה לבייוו ןיימ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 יז ןוא ןטבילעג ַא יז טָאה אמתסמ, :טרעפטנעעג ריא בָאה ךיא *?קירעיױרש

 ,"םיא ךָאנ טקנעב

 -ייוו יז טָאה -- ??טכַארטרַאפ ןוא קיטעמוא ױזַא וטסיב סָאװרַאפ זיא,

 ."ךעליירפ ךָאד ןענעז ָאד ערעדנַא עלַא; -- טגערפעג רעט:

 -יוװ ,ךיא .ןשטנעמ עלַאמרָאנ ןנעז ענעי זַא ,טרעפטנעעג ריא בָאה ךיא

 ַא ןרעוו ליוו ךיא .רָאמוה ןביירש וצ זיא הסנרּפ ןיימ .רעביירש ַא ןיב ,רעד

 ךיא .טעמוא טימ לופ זיא סָאװ שטנעמ ַא זיא טסירָאמוה ַא ןוא ,טסירָאמוה

 ךיא ןעוו .טרעלקרעד ריא ךיא בָאה ,טסירָאמוה רעתמא ןייק טשינ ךָאנ ןיב

 ,קירעיורט רעמ ךָאנ ןייז ךיא לעװ ,טסירָאמוה רעתמא ןַא ןרעוו לעוו

 ַא ןרעוו וטספרַאד סָאװ וצ, ,טגערפעג לבייוו ןיימ טָאה ,"*ױזַא ביוא,

 ."שטנעמ רעלַאמרָאנ ַא ייז ?טסירָאמוה:

 רעבָא ,ןבעגעג ריא בָאה ךיא רעפטנע ןַא רַאפ סָאװ טשינ קנעדעג ךיא

 זיא ,קירעיורט ןייז טסזומ וד ביוא, :טגָאזעג רימ טָאה יז זַא ,קנעדעג ךיא:

 ןייז טציא רימָאל ."ןומינָאהק רעזדנוא ןופ טייצ רעד ןיא םעד ןיא סעגרַאפ

 רעזדנוא ןופ ןעמוקקירוצ ןלעוו רימ ןעוו .ןצנַאט ,ןעגניז רימָאל ,ךעליירפ

 ."קירעיורט ןייז וצ ןוא ןטכַארט םוצ קירוצ ןעמענ ךיז וטסעוװ ,"ןומינָאה,;

 -עגסיוא ריא בָאה ךיא .ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טדערעג סָאד טָאה יז

 טייצ רעד ןיא לע ךיא זַא ,טגָאזעגוצ ריא ןוא ןגיוא יד ןופ ןרערט יד טשיוו
 ,רָאמוה ןביירש ןגעוו ,ןסעיּפ ןייק ןגעוו ןרעלק טשינ *ןומינָאה, ןיימ ןופ

 .ריא ףיוא ןוא םי ןפיוא ןקוק זיולב לע ךיא |

 .ךעלקילג ןעוועג זיא ןוא טשוקעג ,ןעמונעגמורַא ךימ טָאה יז

 ןיימ ףיוא טקוקעג בָאה ךיא .טרָאװ ןטלַאהעג ךיא בָאה טייצ גָאט ןייא

 עסעיּפ ןיימ ןגעוו קנַאדעג ַא ןפָאלעגכרוד רימ זיא'ס ןעוו .םי ןפיוא ןוא לבייוז

 ןיימ רַאפ גנורעטסיײגַאב סצרַאװש סירָאמ ןגעוו רעדָא *?רע טברַאטש ןעוו;-

 ךיא בָאה ,"טציא טשינ ,, ,ךיז ןופ ןבירטרַאפ קנַאדעג םעד ךיא בָאה ,עסעיפ:

 ,לבייוו ןיימ טשוקעג ןוא ,*טציא טשינ; ,ךיז וצ טגָאזעג

 .עביל ןגעוו ןדייר ןוא םי ןבעל רימ ןעייג ,טכַאנרַאפ גָאט ןטייוצ םעד

 לייצרעד ךיא .ךעלקילג זיא יז .ךיז טיירפ יז .ןטנעמילּפמָאק ריא ךַאמ ךיא:

 "םיד ַא ,ףתוש ַא טימ טפעשעג-גרַאװסיז ַא טַאהעג לָאמַא בָאה ךיא יוװ ריא

 רענייק ןוא ,רימ ןופ לאימולש רערענעלק ןייק טשינ ןעוועג זיא סָאװ ,רעט

 רָאפ ךיז לעטש ךיא; :יורפ ןיימ טגָאז ,ןפיוק ןעמוקעג טשינ זדנוא וצ זיִא
 יד ןעוועג ןענעז סלאימולש ייווצ ןעוו ,ןעוועג זיא סָאד טפעשעג ַא רַאפ סָאװ

 "נײרַא זיא ןעמ זַא .ןפרָאװעגנָא ןגיל סעלַא טזומעג טָאה סע .םיטַאבעלַאב

 ,?ןפָאלעגסױרַא דלַאב ןעמ זיא ןעמוקעג

 "עג ריא ךיא בָאה ,"גנונעדרָא רעטסעב רעד ןיא ןגעלעג ץלַא זיא סע;ע
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 ד לע פ ס 9 טָאן א ג ח

 םעד ץוח ַא ,טרירעגנָא טשינ רָאג ,טפיוקרַאפ טשינ רָאג ןבָאה רימ, ,טגָאז

 ."ןסעגעגפיוא ןיילַא ןבָאה רימ סָאװ ,םערק-זייא

 טַאהעג ןעוועג ךימ טסלָאװ וד ןעוו; :טגָאזעג ןוא טכַאלעצ ךיז טָאה יז

 דַא רָאג טַאהעג טפעשעג רעד טלָאװ ,רעטכיד ַא טָאטשנָא ,עטפתוש ַא רַאפ

 ,"םינּפ רעדנַא

 לאדויא :טכַארט ןוא לבייוו ןיימ ןופ למינּפ םענייש םעד ףיוא ךיא קוק

 ,ןפיוק ןעמוקעג רענעמ ןטלָאװ ריא וצ .טכערעג יז זיא

 ךעװ טפעשעג ןיימ ןעזעגסיוא טלָאװ סע יװ רָאפ ךיז לעטש ךיא ןוא

 ,ןייר ,ןייש ןעוועג טפעשעג רעד טלָאװ ,סנטשרע .רימ טימ זיא לבייוו ןיימ

 -נַאגעגײברַאפ ןטלָאװ רענעמ ןעוו ןוא .הירב עסיורג ַא זיא יז .טצוּפעגסױא

 טשיִנ ןיוש ןאו ,ריא ףיוא קוק ַא טּפַאכעג ,טלעטשענּפָא ךיז ייז ןטלָאװ ןעג

 -עג ,ןטערַאגיס טפיוקעג ןוא ןעמוקעגניײרַא ןיוש ןטלָאװ ייז .ןײגעקװַא טנקעג

 / ..םערקיזייא ןסעגעג ,רעסַאװ-עדָאס ןעקנורט

 ""הסנרּפ,, עידעמָאק ןיימ ןופ טרובעג יד

 א ןכַאמ ןופרעד ןעק ןעמ זַא ,קנַאדעג ַא ןָאטעג ץילב ַא רימ טָאה סע

 טברַאטש ןעווק עידעמָאק ןיימ ןריפפיוא טעװ ןעמ יװ םעד ךָאנ .עידעמָאק

 .עידעמָאק עטייווצ ַא קיטרַאפ ןבָאה ךיא לעװ ,טכַארטעג ךיא בָאה ,*?רע

 ןעוו ,טדער יז סָאװ טשינ ןיוש רעה ךיא רעבָא ,רימ וצ טדער לבייוו ןיימ

 סָאװ טשינ רע טרעה ,רעסַאפרַאפ ַא ןופ חומ ןיא ןריובעג טרעוו עידעמָאק ַא

 .ןדייר ערעדנַא

 א טימ דניק וצ טציא ייג ךיא, ,לבייוו ןיימ וצ ךיא גָאז ,*ַאיווליס;,

 ."ןעייווטרובעג טציא בָאה ךיא .,עסעיּפ

 רעד ךָאנ ןכָאװ ייווצ , ,טכַאלעצ ךיז יז טָאה ,*טשינ סע ײטשרַאפ ךיא;

 ןַאמ רעד טרעוו (הנותח רעד ךָאנ ןכָאװ ייווצ טשרע ןעוועג זיא סע) הנותח

 ,"דניק ַא טימ ןגעלעג

 ,ריא ךיא רעלקרעד ,*גנולצולּפ סָאד טמוק ,ןריובעג טרעוו עסעיּפ ַא ןעוו,

 יטייצ רעד טימ טסעװ וד .הנותח רעד ךָאנ ,הנותח רעד רַאפ ןייז ןעק סעג

 ףיד ךיא טעב זיא .עסעיּפ ַא טימ דניק וצ ןייג טניימ סע סָאװ ןרעוו ריווועג

 'ױצ דייר ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא ךיא ןוא רַאוטָארט טייז ןייא ףיוא וד יג

 א זיא סע .עסעיּפ ןיימ ןריובעג ךימָאל ,ןטכַארט ךימ זָאל ,טשינרָאג רימ

 ,"ןטכַארט ,ןטכַארט זומ ךיא .עידעמָאק ַא זיא סע .עיידיא עקידלַאװעג

 ךיב ךיא .רַאוטָארט ןופ טייז רעטייוצ רעד ףיוא קעװַא זיא יורפ ןיימ

 ךייק .טפעשעג ןיימ ןיא ייטש ךיא :טלעטשעגרָאפ ךיז ןוא ןײלַא ןעגנַאגעג

 -צעל עניימ טגײלעגנײרַא בָאה ךיא .טעטולב ץרַאה ןיימ .טשינ ןעמוק .םינוק
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 טייג ,ןגעקַא ,טפעשעג ןטייווצ ַא ןיא יוװ עז ךיא .טפעשעג ןיא טנעס רָאּפ עט

 ןפיוק ָאי טפעשעג םענעי ןיא ןעמ טייג סָאװרַאפ; :גערפ ךיא .ןפיוק ָאי ןעמ

 ךַא ָאד זיא טרָאד לייוו ,רימ טרעלקרעד ןעמ *?טשינ טפעשעג ןיימ ןיא ןוא

 .הנמלא

 ןגירק ךיוא טפעשעג ןיימ ןיא ףרַאד ךיא זַא ,רעלק ןוא רעטייוו ךיא יג

 ךַא ןבָאה ךיוא ךיא לעװ ,הנמלא ןַא ןבָאה זומ טפעשעג ַא ביוא .הנמלא ןַא
 ,הנמלא

 ענייש ַא ןייז טעװ ַאיווליס ןיימ זַא ,קנַאדעג ַא ץילב ַא רימ טוט סע ןוא

 ןסיורג ַא טכַאמ ַאיװליס ןיימ יוװ ,ןגיוא עניימ רַאפ עז ךיא ןוא ,הנמלא

 .טפעשעג םענעי ןיא רעמ טשינ טייג ןעמ .ןפיוק ריא וצ טפיול ןעמ .סעסקוס

 ,הנמלא ןיימ וצ ,רימ וצ רָאנ

 טכַארט *!עידעמָאק ַא רַאפ זיא סָאד עיידיא עקידלַאװעג ַא רַאפ סָאװע

 ףעניימ ַאיוליס יו עז ךיא .רעטייוו ךיז ןעניּפש ןעקנַאדעג עניימ ןוא ,ךיא

 "וגרַא ךיא .טפעשעג ןייק טשינ טייטשרַאפ יז .הנמלא ןייק ןרעו טשינ ליוו

 בילוצ ,הנמלא ןַא ןופ עלָאר יד ןליּפש וצ זַא ,ריא זייװַאב ,ריא טימ ריטנעמ

 ,הסנרּפ ךָאד זיא'ס .ןכערברַאפ ןייק טשינ זיא ,הסנרּפ

 טעוו עידעמָאק ןיימ *!הסנרּפ, ,ןײלַא ךיז וצ סיוא ךיא יירש *!דלַאװעג,

 ."הסנרּפ; ןסייה

 סָאװ ןַאמ ןכיוה ַא ןיא ןסױטשעגנָא ךיז ךיא בָאה קידנטכַארט ױזַא ןוא

 .ןגיובנלע ןייז טימ ץעז ַא ןבעגעג רימ טָאה

 -עג ךימ ןַאמ רעד טָאה -- ?!טיײג ןעמ ּוװ ןעמ טמוק ,טייג ןעמ ןעוו,
 ?ןרעפטנע םיא ךיא ןעק סָאװ .טרעפטנעעג טשינרָאג םיא בָאה ךיא .טרסומ
 רעסַאפרַאפ ַא טייג ָאד זַא ,ןגָאז םיא לעװ ךיא זַא ,ןייטשרַאפ ןעד טעװ רע
 טימ עיידיא ערעייט ַא ,עסעיּפ ַא טסַאפרַאפ טציא טָאה סָאװ ,עידעמָאק ַא ןופ
 ?םיא וצ דייר ךיא סוװ ןסיוו ןעד רע טעװ ."הסנרּפ , ןעמָאנ ןקידלַאװעג ַא

 ןוא םינוק ןעמוק טפעשעג ןיימ ןיא יו עז ךיא .רעטייוו טכַארט ךיא ןוא

 ןטנעמילּפמָאק ריא טכַאמ ןעמ ,לבייוו ןיימ ןיא ,הנמלא רעד ןיא ךיז ןבילרַאפ

 .ייו סָאד טוט רימ ןוא פינק ַא ריא טיג ןעמ .ןרעה טשינ סָאד ןעק ךיא ןוא

 יז ךיא ףיול ,ןײלַא ןזָאלעג לבייוו ןיימ בָאה ךיא זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא

 ,רימ ןיא טסקַאװ ,דניק ןיימ ,עידעמָאק ןיימ זַא ,ןרעלקרעד ריא ןוא ןכוז

 .םי ןפיוא טקוק ןוא טייטש יז .יז ןיפעג ךיא .יז ךוז ךיא

 .בוט-לזמ ַא ּפָא רימ טיג ,סע בָאה ךיא --- סיוא ךיא ףור --- !ַאיווליס ---

 ."הסנרּפ, ןסייה טעוװ עידעמָאק יד

 ..ןגיױוא עריא ןופ ןרערט ןעניר סע .טשינ טרעפטנע יז
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 *?רע טברַאטש ןעוו , ןופ תחנ

 ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא סעידעמָאק לָאצ עשפיה ַא טַאהעג בָאה ךיא

 טברַאטש ןעוו; עידעמָאק ןיימ ןופ טַאהעג ךיא בָאה תחנ ןטסערג םעד רעבָא

 "?רצ

 ."הסנרּפ; ןעוועג זיא סעידעמָאק עניימ עלַא ןופ גלָאפרעד רעטסערג רעד

 לָאמ ףניפ יז זיא לָאמ סקעז יד ןופ .ןרָאװעג טריפעגפיוא לָאמ סקעז זיא יז

 בָאה ךיא .םָאקָאב ןלַאפעגסיױא רימ זיא גלָאפרעד רעדעי .גלָאפרעד ַא ןעוועג

 רעד ייב ןעוועג זיא שרעדנַא ץנַאג .גנוריפפיוא רעדעי ייב תורצ ךס ַא טַאהעג

 | "לרע טברַאטש ןעווא עידעמָאק

 טברַאטש ןעוו, ןופ (גלָאפרעד רעשילַארָאמ ןיימ ךיא) גלָאפרעד רעד

 -רַאפ ָאי; סעידעמָאק עניימ ןופ ןלַאפכרוד יד רַאפ טלָאצַאב רימ טָאה *?רע

 ןוא (שטיװָארעשָא .מ טימ תופתושב ןבירשעג) *טַארייהרַאפ טשינ טַאריײה

 ,"םינצבק עכייר;

 ןיימ ןופ גנוזעלרָאפ עטשרע ןיימ ןופ עבָארּפ ייב ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו

 טּפעשעג ןיוש ךיא בָאה ,ןרָאיטקַא יד רַאפ *!רע טברַאטש ןעוו; עידעמָאק

 עידעמָאק ַא ןענעייל טוג רעייז ןעק רע .טנעיילעג טָאה ץרַאװש סירָאמ .תחנ

 .טרעהעג ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוא

 ןרָאװעג ךיא ןיב ,ןרעה סָאװ ,ןרָאיטקַא יד ףיוא ןָאטעג קוק ַא בָאה ךיא

 הנח ,(ינומ לּוָאּפ רעקיטציא רעד) דניירפנעזייוו ינומ .רעגנעל יו רעטיירב

 ןוא לעטסעמ בקעי ,דייווש קרַאמ ,רישעק רָאדיזיא ,ןיטסרעג ַאטרעב ,לעּפַא

 עלַא ןוא ,(לעזיימ אלעב ןרעליּפשיוש רעד ןופ רעטָאפ רעד) לעזיימ ןַאמייה

 ,טכַאלעג קרַאטש ןבָאה

 עבלַאה ַא ןוא עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא ןצנַאג ןיא טָאה סָאװ ,קענש ַאזַא ,ךיא

 -ַאעט-טסנוק ןיא עסעיּפ ַא ןבָאה טציא טעװ ,ןלַאפעגכרוד עדייב ןענעז ייז ןוא

 ךיא .םולח ןייק טשינ זיא סָאד ןוא !ןרָאיטקַא עכלעזַא ןופ טליּפשעג ,רעט

 -עמָאק ןיימ גנורעטסײגַאב סיורג טימ טנעייל ץרַאװש סירָאמ יוװ ןיילַא רעה

 .ןעניז ןופ רעטנורַא דיירפ סיורג ןופ ןעק ןעמ .ןרָאיטקַא יד רַאפ עיד

 טוג וצ זיא'ס .חומ ןיימ ןיא ןעלפייווצ ןענעבנגוצניײרַא ךיז ןבייה סע

 -יזיא רעליּפשיוש םעד ךיא גערפ ,גנוזעלרָאפ סצרַאװש ךָאנ .תמא ןייז לָאז'ס

 עסעיּפ יד טעוװ'מ, :רימ טימ טדנײרפַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רישעק רָאד

 "?תמא ןַא ףיוא ןליּפש עקַאט
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ביואק .טרעפטנעעג רימ רישעק טָאה ,"ןליּפׂש רעכיז סָאד טעװ ןעמ,

 טשינ טָאה רע ןעוו .רָאפ ןיילַא יז רע טנעייל ,עסעיּפ ַא ןליּפש ליוװ ץרַאװש

 -עייל ןיילַא רעסַאפרַאפ םעד רע טזָאל ,עסעיּפ ַא סמענעי ןליּפש וצ קׂשח ןייק

 ,"טנעיילעג טוג ןוא טנעיילעג ןײלַא רע טָאה עסעיּפ רעייא .ןענ

 עלַא .טדער רע סָאװ טסייוו רישעק זַא ,ןענופעגסיוא רעטעּפש בָאה ךיא

 טנעײלעגרָאפ ןײלַא רע טָאה ,טליּפשעג טָאה ץרַאוװׂש סָאװ ,סעידעמָאק עניימ

 ךיא בָאה ,"םינתוחמ, ןעמָאנ ןטימ ,עניימ עידעמָאק ןייא .ןרָאיטקַא יד רַאפ

 .טליּפשעג טשינ צקַאט יז ןעמ טָאה ,ןרָאיטקַא יד רַאפ טנעיײלעגרָאפ ןיײלַא

 ינומ לוָאּפ

 לואּפ טליּפשעג טָאה עידעמָאק רעד ןיא עלָאר עקיטכיוו יד ןופ ענייא

 טייצ רענעי ןיא זיא רע .דניירפנעזייוו ינומ ןסייהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,ינומ

 םענייא רַאפ טנייה םיא טנכער ןעמ .טנייה יו טמירַאב ױזַא ןעוועג טשינ ךָאנ

 רַאפ טלָאמעד ןיוש םיא בָאה ךיא .טלעוו רעד ןיא ןרָאיטקַא עטסעב יד ןופ

 ךָאנ טליּפשעג רע טָאה שידִיי ןיא זַא ,ביילג ךיא ,טרעטעגרַאפ ןליּפש ןייז

 עדעי ןייז .טרעבױצַאב טָאה עמיטש ןייז ,שילגנע ןיא טליּפש רע יו רעסעב

 טליּפש רע סָאװ ץלָאטש טליפעג ךיז בָאה ךיא ,קיזומ יוװ ןעוועג זיא גנוגעװַאב

 סע יו טגערפעג םיא עבָארּפ רעטשרע ןייז ךָאנ בָאה ךיא .עסעיּפ ןיימ ןיא

 טעמכ טָאה רע .ןגיוא ענייז ןיא ןרערט ןעזעג בָאה ךיא .עלָאר יד םיא טלעפעג

 עקידנסַאּפ יד ןבעגעג טשינ םיא טָאה ןעמ זַא ,טגָאזעג טָאה רע .טנייוװעג

 עלָאר יד ןבעג טפרַאדעג ,גנוניימ ןייז טיול ,םיא טָאה ןעמ ,ןליּפש וצ עלָאר

 ,דייווש קרַאמ וצ ןליּפש ןבעגעג טָאה ןעמ סָאװ ,רעטכיד םעד ןופ

 ןעק ןעמ זַא ,טניימעג בָאה ךיא .ווָיַאנ רעייז ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא

 ןוא עלָאר סינומ לוָאּפ ןבעג ןדייווש טעװ ןעמ .ןלָאר יד ןטייברעביא טכייל

 ןדייװש קרַאמ טימ טדערעג םעד ןגעװ בָאה ךיא .,עלָאר סדייווש --- ןינומ

 -ַאװש טשינ ןזיא עלָאר סינומ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .ןדירפוצ ןוועג רע זיא

 רע טָאה ,ןצרַאװש סירָאמ טגָאזעג סָאד רעבָא בָאה ךיא ןעוו .רענייז ןופ רעכ

 -עג רע טָאה ,ןרָאיטקַא וצ ןרעהוצ טשינ ךיז ףרַאד ןעמ, .טכַאלעגסיוא ךימ

 ַא ןייז טעװ ינומ ,ייז רַאפ טוג זיא'ס סָאװ טשינ ןסייוו ןרָאיטקַא יד, ,טגָאז
 ."ןבעגעג םיא בָאה ךיא סָאװ עלָאר רעד ןיא רעסעב ךס

 ןיא קידנצנעלג ןעוועג זיא ינומ לוָאּפ טכערעג ןעוועג זיא ץרַאװש סירָאמ

 ינומ לואּפ .עלָאר ןייז ןיא טוג רעייז ןעוועג זיא דייווש קרַאמ ןוא עלָאר ןייז

 ,רעסעב ךָאנ ןעוועג רע טלָאװ עלָאר סדייווש ןיא זַא ,טהנעטעג רעבָא טָאה

 .ךָאװ רעד ןטימ ןיא ןליּפש ןבױהעגנָא ןעמ טָאה עסעיּפ יד

 ,טגָאזעג קירוצ טייצ ַא טימ רימ טָאה סָאװ ,ץרַאװש סירָאמ רעבלעז רעד
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 דל ע פ ס עטָאג אנח

 "רעד סעבָארּפ יד רַאפ רימ טָאה ,טלעוװ יד ןרעקרעביא טעװ עידעמָאק ןיימ זַא

 ןלעטש וצ עסעיּפ יד ארומ טָאה רע זַא ,עמיטש רעקירעיורט ַא טימ טרעלק

 רעטַאעט ןגעו עסעיּפ ַא סָאד זיא סנטשרע לייוו ,קיטנוז ןוא תבש ,קיטיירפ

 ןוא ,גלָאפרעד-עסַאק ןייק ןעוועג טשינ לָאמניײק ךָאנ זיא עסעיּפ-רעטַאעט ַא ןוא

 טשינ גלָאפרעד ןייק ךָאנ בָאה ךיא .טנַאקַאב טוג טשינ ךיא ןיב סנטייווצ

 --- "!ןבַאגסיױוא עניימ ,יוא, .סיורג רעייז ןענעז ןבַאגסיױא ענייז ןוא ,טַאהעג

 ץפיז ַא רע טָאה -- ?!ןטפעשעג-רעטַאעט יד ,יוא, ,ןבעגעג ץכערק רע טָאה

 טייצ רעבלעז רעד ןיא רימ טָאה רע .ץרַאה סָאד ןסירעג טָאה סָאװ ןבעגעג

 טעװ ,גלָאפרעד ןופ םינמיס ןזײװסױרַא טעוװ עידעמָאק יד ביוא זַא ,טרעלקרעד

 ,קיטנוז ןוא תבש ,קיטיירפ ףיוא רעבירַא יז

 ,טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ,גנורעלקרעד ןייז ןופ ןדירפוצ ןעוועג ןיב ךיא

 סָאװ רַאבקנַאד ןעוועג םיא ןיב ךיא .עסעיּפ ןיימ טימ ןריקיזיר לָאז ץרַאװש זַא

 ,ןדייל רימ בילוצ לָאז רע טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ןוא עסעיּפ ןיימ טלעטש רע

 -ָאמ יװ ןרעה לָאז ךיא יבַא ,טכַארטעג ךיא בָאה ,ךָאװ רעד ןטימ ןיא ןייז לָאז

 יד ןדייר ןלעוװ ןרָאיטקַא ערעדנַא יד ןוא דניירפנעזייוו ינומ ,ץרַאװש סיר

 ?שטנעבעג ןייז רַאפרעד עלַא ייז ןלָאז, .ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ רעטרעוו

 .טשטנעבעג ייז ךיא בָאה --- ?!ןליּפש סָאד ןלעוװ ייז ןעוו גלָאפרעד ןכַאמ ןוא

 ,טָאה יז .קיטנוז ןוא תבש ,קיטיירפ ףיוא רעבירַא דלַאב זיא עסעיּפ יד

 .עסעיּפ "רעטַאעט ַא זיא יז שטָאכ ,םלוע םייב ןעמונעגסיוא ,סע טסייה

 רעגיווש ןיימ

 ןיימ ןוא ךיא ,רימ ןבָאה ,יטיס קיטנַאלטַא ןיא שדוח:-קינָאה רעזדנוא ךָאנ

 .דנעלייא ינָאק ןיא ,ןעמַאמ ריא וצ ןגיױצעגנײרַא ךיז ,ַאיווליס ,בייוו

 -יצ טַאהעג טָאה יז .הנמלא עמערָא ןַא ןעוועג זיא ,םירמ ,רעגיווש ןיימ

 ןיא .ןעגנודרַאפ ןעוועג ןרעמיצ עריא עלַא ןענעז רעמוז .ןעגנידרַאפ וצ ןרעמ

 טָאהעג רימ ןבָאה ,ןגױצעגסױרַא ךיז ןטנַאריטרַאוװק-רעמוז יד ןבָאה רעטניוו

 ףימ ןוא ,ןעמונרַאפ ןעוועג ןרעמיצ עלַא ןענעז רעמוז .גנוניוװ עמעװקַאב ַא

 .רעגיווש ןיימ טימ ןעמַאזוצ ,טּפַאשגנע ןיא ןעניֹוװ טזומעג ןבָאה

 ךיז רַאפ רעמיצ ַא ןבָאה טלָאװעג בָאה ךיא .טריטסעטָארּפ בָאה ךיא

 -ליס ןיימ ."הסנרּפ; עידעמָאק ןיימ ףיוא טעברַאעג טלָאמעד בָאה ךיא .ןײלַא

 לענש טעװ סע .ץרוק זיא ןָאזעס-רעמוז רעד זַא ,טחנעטעג רעבָא טָאה ַאיװ

 טָאה ,זומ ךיא ,ןביירש וצ ףיוא ןרעמיצ גונעג ןבָאה ןַאד לעװ ךיא ןוא רעבירַא

 טָאה עמַאמ ריא .ךיז ןגעוו רָאנ ןרעלק ,שיטסַיָאגע וצ ןייז טשינ ,טגָאזעג יז

 יז זומ רעמוז .ןפלעה ריא ןזומ רימ .טעברַא רענייא זיולב עכלעוו ןופ ,ןיז ריפ

 ,ןגַאלּפוצ לסיבַא ךיז ןגעמ רימ ןוא ןרעמיצ עלַא ןעגנידרַאפ
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 ןבעל ןימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 .עצלָאטש ַא רעייז ןוועג זיא ,םערָא ןעוועג זיא יז שטָאכ ,רעגיווש ןיימ

 .דובכ ריא ןרירוצנָא טשינ ,ריא טימ ןדייר וצ יװ ןסיוו טפרַאדעג טָאה'מ

 -עגנייא דימת טָאה ןוא ריא וצ ןבעגעגרעביא רעייז ןעוועג זיא רעטכָאט ריא

 -עג ביל טשינ טָאה רעגיווש ןיימ .ןרעגרע וצ טשינ יז ידכ ,ריא טימ טמיטש

 טפָא בָאה ךיא .ןענַאטשרַאפנײא ןעוועג טשינ ריא טימ זיא ןעמ ןעוו טַאה

 ןטלַאה טזומעג ןעגנוניימ עניימ בָאה ךיא רעבָא ,ריא טימ טמיטשעגנייא טשינ
 -יימ עניימ לָאז ךיא זַא ,קיטיינ ןעוועג זיא ןגעוו תיב-םולש בילוצ .ךיז ןיא

 .ןגָאזסױרַא טשינ ןעגנונ

 ןפרַאד רעדניק זַא ,גנוניימ ַא טימ טּפַאכעגסױרַא ךיז ךיא בָאה לָאמניײא

 םעד ןגעװ בָאה ךיא .ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ ןעניֹוװ טשינ הנותח רעייז ךָאנ

 רָאּפ ַא טלָאהרעדיװ טָאה יז .רעגיווש ןיימ ןופ עיצרָאּפ עקרַאטש ַא ןגָארקעג

 זיא ןרעטלע יד טימ טשינ ןעניֹוװ ,הנותח רעד ךָאנ ,רעדניק ןעוו זַא ,לָאמ

 -וצ ךיז יו טשינ ןסייוו ייז .ןטייווצ ןטימ רענייא טשינ ןעמיטש ייז .טכעלש

 ,טגָאזעג יז טָאה ,עמַאמ יד לעיצעּפס ,ןרעטלע יד .ןטייווצ םוצ רענייא ןסַאּפוצ

 סע ןעוו .ןבעגכָאנ ךָאד זומ רענייא .ןבעגכָאנ לָאז דניק ריא זַא ,גנוטכַא טיג

 .לענש ךיז טג ןעמ ,טכעלׂש רעייז זיא ןסַאּפוצפיא עמַאמ ןייק ָאטשינ זיא

 "עג טָאה יז רעבָא .טכערעג זיא רעגיווש ןיימ זַא ,ןבעגעגוצ בָאה ךיא

 .גָאז ךיא סָאװ ,טשינ ןיימ ךיא .ליומ ןבלַאה ַא טימ סָאד לָאז ךיא זַא ,ןטלַאה

 .ןרַאנּפָא ןזָאלעג טשינ ךיז טָאה יז

 -עג בָאה ךיא .טכערעג לסיבַא ןעוועג רעגיווש ןיימ עקַאט זיא ןתמא ןיא

 ןיימ ןיא טקיטיינעג ךיז טָאה יז סָאװ ,םעד בילוצ ריא טימ ןעניוװ טפרַאד

 -רוא עקיטכיוו רָאג ערעדנַא בילוצ ךיוא ןוא עציטש ןיימ ןיא ןוא טלעג-הריד

 .רעטומ ריא ןבעל ןייז טזומעג ןוא טרעגנַאװשרַאפ טָאה עיווליס ןיימ .ןכַאז

 זיא בייוו ןיימ ןופ ץכערק רעדעי .ןפלָאהעג ךס ַא ריא טָאה עמַאמ ריא

 טשינ ריא טָאה יז .ןעמַאמ ריא ןופ ץכערק ןרעפיט ַא ןופ ןרָאװעג טײלגַאב

 ריא וצ יז טָאה ,"סיוא ךיז ּור ןוא גילא .ןגעװַאב ןוא ןגייבנייא ךיז ןזָאלעג

 ,דניק םעד בילוצ ןעגנערטשנָא ךיז ןזָאלעג טשינ ריא טָאה יז .טגָאזעג לָאמעלַא

 ,ריא ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 טפָא רעגיווש ןיימ טָאה --- ,ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו דניק ןייד טיה ךיא ---

 .רימ וצ טגָאזעג
 ןיימ טיהעגּפָא ױזַא טלָאװ ךָאנ רעוו .ןטכַארט ךיא געלפ ,טכערעג זיא יז

 ?ןרָאװעג ןריובעג זיא'ס רעדייא דניק

 ,קינַאג ןסורג ַא טַאהעג טָאה דנעלייא ינָאק ןיא גנוניֹוװ עגנע רעזדנוא

 "יוש ןיימ ןוא ןטנַאריטרַאװק עלַא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז רעמוז ןגעלפ סע ּוװ

 ןפיוא טגעלפ רעטעװ רעליק ַא ןעוועג זיא'ס ןעוו .ןסעומש ןוא ןרעמיצ סרעג

31 



 דל צ פ ס עט ָאג אנ ח

 .ןביירש ןוא ןײלַא ןציז טרָאד טלָאמעד געלפ ךיא ,ןעמוק טשינ רענייק קינַאג

 .רעטעוו ןליק ַא ףיוא ןטעב טָאג געלפ ךיא

 עסעיּפ ןיימ ןופ ןדלעה יד

 יד ןגעו רעלק ןוא קינַאג ןפיוא ךיא ץיז ,גָאט ןליק ַא ןיא ,לָאמנייא

 ןטלַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,"הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ ןיא ןדלעה עניימ ןופ ןעמענ

 לָאז סָאװ ןעמָאנ ַא ןגָארט לָאז רענייא רעדעי זַא ,עװענַאלּפ ךיא .ןביירש ןיא

 ,בָאה ךיא ,םיא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןייז לָאז סָאװ ןוא ןגָאזוצכָאנ טכייל ןייז

 רעמיטנגייא ןַא ,דלעה-טּפיוה ןיימ לָאז יִצ ,העד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז ,לשמל

 צטכיײל ןענעז ןעמענ עדייב .הנוי יצ ןמלז ןסייה ,טפעשעגיגרַאװסיז ַא ןופ

 סָאװ ,עיזַאטנַאפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענעז ייז ןוא

 | .טפעשעגיגרַאװסיז ַא ןופ ןרעוװ וצ ךעלקילג ןטרַאװרעד ןוא ןעמולח

 טניפעג סָאװ ,דניק םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןגעוו טרעלקעג ךיוא בָאה ךיא

 .עסעיּפ רעד ןיא ךיז

 :ןפורעגסיוא ןוא רעגיוש ןיימ ןפָאלעגנײרַא קינַאג ןפיוא זיא גנולצולּפ

 .עלעשריה ,לשריה ןסייה טעװ רע ---

 ּ!דניק סָאד ןסייה לָאז ױזַא ,עלעשריה -- טגָאזעג ךיא בָאה -- !טוג ---

 --- ?דניק ַא ןופ ןעמָאנ םעד ןגעוו טכַארט ךיא זַא ,ריא טסייוו ױזַא יוו---

 .יז ךיא גערפ

 ןופ ןעמָאנ םעד ןופ טשינ ןעוו ןטכַארט עטַאט ַא לָאז ןעד סָאװ ןופ ---

 .יז טגָאז --- ?דניק ןייז

 טשינ ךָאנ ךָאד זיא דניק ןיימ --- ,ךיא גָאז --- ?דניק ןיימ טניימ ריא ---

 ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,דניק ןיימ ןופ ןעמָאנ םעד ןיימ ךיא .ןרָאװעג ןריובעג

 ,עסעיּפ רעד

 -יווש ןיימ טגָאז --- ,"ץצוק ץָא, ןסייה געמ עסעיּפ ןייד ןיא דניק ןייד ---

 ,דגיק ןייד ןיימ ךיא --- ?עסעיּפ ַא ןופ דניק ַא טריסערעטניא ןעמעוו --- ,רעג
 .לקינייא ןיימ

 ןרָאװעג ןריובעג טשינ ךָאנ זיא --- ריא ךיא גָאז --- לקינייא רעייא ---

 ַא ןיוש םיא טיג ריא סָאװ ,לגנַיי ַא ןייז טעוו'ס זַא ,ריא טסייוו ױזַא יװ ןוא

 ?לדיימ ַא ןייז סע טעוװו רשפא ?לשרעה ןעמָאנ

 -טנעעג רעגיווש ןיימ טָאה --- ,לגנַיי ַא ןייז טעוו'ס זַא ,סייוו ךיא ---

 ןייז טעװ סָאד יו ,ןעמַאזוצ ריד טימ טנוזעג ןייז ױזַא לָאז ךיא --- ,טרעפ

 .לגנִיי ַא

 זיא ,שריה ,ןַאמ רענעברָאטשרַאפ ריא ױזַא יו רימ טלייצרעד יז ןוא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןייז ,דניק סַאיװליס זַָא ,ליוו רע זַא ,טגָאזעג ריא ןוא םולח וצ ןעמוקעג ריא

 .עלעשריה ,לשריה ,שריה :ןעמָאנ ןייז ןגָארט לָאז ,לקינייא

 "רעד רעגיווש ןיימ טָאה --- ,טגָאזעגנָא רימ רע טָאה ,םירמ ,קנעדעג ---

 ןגָארט לָאז דניק סַאיװליס ןיימ זַא ,ליוו ךיא .ןעמָאנ ַא ןָא גיל ךיא --- ,טלייצ
 ,ןעמָאנ ןיימ

 ןטַאט ןיימ טַאהעג ביל קרַאטש בָאה ךיא זַא ,טסּוװעג טָאה רעגיווש ןיימ

 ,ןעמָאנ סנטַאט ןיימ ןגָארט לָאז דניק ןיימ זַא ,טַאהעג קשח רשפא טלָאװ ןוא

 -עג דניק ןטשרע ןופ ןעמָאנ רעד זַא ,טרעלקרעד ךעלטייד ןוא רָאלק יז טָאה

 .דצ סבייוו םוצ טרעה

 רימ יז טָאה --- ןטַאט ןייד ךָאנ ןפור ןנעק וטסעוװו דניק עטייווצ סָאד ---

 | ,טגָאזעג

 ,טסּוװעג ךיא בָאה ,סנטשרע .טרַאּפשעג טשינ םעד ןגעוו ךיז בָאה ךיא

 ןגעק רענייא ןיב ךיא .ןעניוועג טשינ ןטנעמוגרַא טימ ריא ייב לעוװ ךיא זַא

 ןעמ טסייוו ,סנטייווצ .ןעמַאמ רעד טימ ןעמיטש טעוװ ַאיווליס ןיימ .ייווצ

 ךיא בָאה תומולח ןופ ,לדיימ ַא יצ לגנַיי ַא ןייז טעװ סָאד יצ טשינ ךָאנ ךָאד

 ןעמונעגנָא בָאה ךיא רעבָא ?דייר עטסיזמוא סָאװ וצ זיא ,ןטלַאהעג טשינ

 ."הסנרּפ , עידעמָאק רעד ןיא דניק םעד ןופ ןעמָאנ םעד רַאפ לשריה ןעמָאנ םעד

 .עידעמָאק ןיימ ןיא דניק ןרַאפ ןעמָאנ רעד ןלעפעג זיא רימ

 ,לקינייא ריא ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו טדערעג ךיוא טָאה רעגיווש ןיימ

 (עלעשריה ןפורעג ןיוש םיא טָאה יז) טגָאזעג יז טָאה -- עלעשריה ,דניק ןיימ

 טלָאװ רע .ןיוש סע ךיא בעלרעד יַאוװלה .,רָאטקָאד רעסיורג ןייז טעוװ ---

 לעװ ,עטַאט ןייז יו ,רעביירש ןייק .םזיטַאמוװער ןיימ וצ ןפלָאהעג ךס ַא רימ

 טכַארט ןעמ .הסנרּפ עטוג ןייק טשינ זיא סָאד .ןייז ןזָאל טשינ םיא ךיא

 ,ןקילג עסיורג ןייק טשינ טכַאמ ןעמ ןוא ליפוצ

 ליפוצ ןעוועג ןיב ךיא .ןרַאּפש טלָאװעג טשינ םעד ןגעוו ךיז בָאה ךיא

 ןופ םענייא .ןדלעה עניימ ןופ ןעגנוקיטפעשַאב יד ןגעוו ןרעלק טימ ןָאטרַאפ

 -סקָאב) ?רעטיַאפיזיַארּפ; ַא רַאפ ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה ןדלעה עניימ

 דלעה ַא לָאז .טכעלש טשינ טנידרַאפ ןעמ .הסנרּפ עטוג ַא זיא סָאד .(רעפמעק

 בָאה ,דניק ןיימ ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו .גנוקיטפעשַאב עטוג ַא ןבָאה רעניימ

 זיא לייוורעד .סיוא טעז רע יװ ,ןעז םדוק ךימָאל .ןרעלק טלָאװעג טשינ ךיא

 .טלעוו רעד ףיוא ָאטשינ ךָאנ ךָאד רע

 עטַאט ַא רעוװ ךיא
 ךיז ריסערעטניא ךיא זַא ,ןפרַאװרָאפ קרַאטש רימ טגעלפ רעגיווש ןיימ

 רָאג ןענעז סרעביירש -- .ןרעוו ןריובעג ףרַאד סָאװ ,דניק ןיימ טימ קינײװ
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 טימ זיולב ךיז ןריסערעטניא ייז --- ,טגָאזעג יז טָאה --- טשינ ןשטנעמ ןייק

 -עייז ,רעדניק עתמא יד .ריּפַאּפ ןפיוא ןָא ןביירש ייז סָאװ ,רעדניק ענעריּפַאּפ

 ,טשינ ייז ןריסערעטניא ,רעדניק ענעגייא ער

 עסעיּפ ןיימ ןופ ןדלעה יד זַא ,טכערעג זיא יז זַא ,ןבעגעגוצ בָאה ךיא
 ןריובעג טשרע ףרַאד סָאװ ,דניק ןיימ יו חומ ןיימ ןיא ץַאלּפ רעמ ןעמענרַאפ

 עיצקַאדער ןיא טרינָאפעלעט רימ טָאה ןעמ ןעוו ,ןגעווטסעדנופ ,רעבָא .ןרעוז

 ןיא טָאה ַאיווליס ןיימ זַא ,עטַאט ַא ןרָאװעג ןיב ךיא זַא ,"סטרעוװרָאפ; ןופ

 ךיא זַא ,טליפרעד ךיא בָאה ,לגנִיי ַא ןריובעג "לַאטיּפסָאה ןָאיַאז לעַארזיא,

 ,עקסערָאמוה ַא ןביירש ןטימ ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא .שטנעמ רעדנַא ןַא ןיב

 ,ךיד בוט לזמ -- ףָאפעלעט ןכרוד טגָאזעג רימ טָאה רעגיווש ןיימ ןעוו

 !םולח ןיא טגָאזעג רימ טָאה שריה ןיימ יװ טקנוּפ ,לגנִיי ַא זיא'ס !עטַאט

 -עק ןיא טגײלעגנײרַא ,עטקידנעעג טשינ ַא ,עקסערָאמוה ןיימ בָאה ךיא

 -קורב ןייק טרָאפ סָאװ ,ןַאב-טנורגרעטנוא םוצ ןפיול ןזָאלעג ךיז ןוא ,ענעש

 ,לָאטיּפש םוצ ,ןיל

 ,רעגיווש ןיימ טנגעגַאב ךיא בָאה ,ריט רעד ייב ,לָאטיּפש םוצ קידנעמוקוצ

 ,עלעשריה ַא סָאד זיא יַא -- ,ןעלעשריה ןייד ןעז וטסעוװ ,ייג ,ייג --

 ,םינּפ ןפיוא םיא טגיל המכח יד ,ןוז יד יו קיטכיל

 ןגיל ןַאיװליס ןיימ ןעזעג בָאה ךיא ,לָאטיּפש ןיא ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא

 ןרעגיז ַא ןופ לכיימש ַא טימ ןעמונעגפיוא ךימ טָאה יז .עסַאלב ַא ,טעב ןיא

 יװ ,לגנִיי ַא --- ?ןָאטעגפיוא בָאה ךיא סָאװ ,טסעז וד --- ףגָאז לָאז יז יוז

 ,טגָאזעגסױרָאפ טָאה עמַאמ ןיימ

 ,טגערפעג ךיא בָאה --- ?דניק סָאד זיא ּוװ ןוא ---

 טלָאװעג טשינ טָאה סָאװ ,לשפנ ַא טכַארבעגנײרַא דלַאב טָאה סריונ ַא

 ,ןייוו ןכַאװש ַא ןבעגעג ןוא ,רימ ףיוא ןקוק

 -- ,ךַאװש טנייו סע ,קירעזייה זיא דניק סָאד זַא ,ךיז טכוד רימ ---

 ,רעקרַאטש ,רעכעה ןענייוו ףרַאד דניק ַא זַא ,ביילג ךיא --- ,טגָאזעג ךיא בָאה

 .ךַאװש טנייוו דניק סָאד סָאװ ,ןקָארשרעד ךיוא ךיז טָאה ַאיווליס ןיימ

 סָאד זַא ,טרעפטנעעג טָאה סריונ יד .םעד ןגעוו סריונ רעד טגערפעג טָאה יז

 סע רעבָא .רעדניק ערעדנַא יו רעכעה ךָאנ רשפא ,קרַאטש ץנַאג טנייוו דניק

 ןטַאט םעד ןעזעג טָאה סע ןעוו ,ןענייוו טלָאװעג טשינ זיולב טָאה

 .עלעשריה ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה דניק ןיימ זַא ,ךיז טײטשרַאפ

 הצע ןַא רימ טיג גרובנידלָאג לעומעס

 בָאה ךיא .טייצ עגנַאל ַא ןבירשעג ךיא בָאה "הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ
 דימת בָאה ךיא ,עידעמָאק ענעי ןביירש טקידנעעג טשינ לָאמנייק ךעלטנגייא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןופ ןרָאװעג טײנַאב לָאמ סקעז זיא יז ןעוו ,טנייה וליפַא .ןעגנורעדנע טכַאמעצ

 יז לָאז ןעמ ביוא ןעגנורעדנע ןכַאמ וצ ךָאנ ךיא קנעד סעּפורט ענעדיײשרַאפ

 .ןליּפש ןביײהנָא רעדיוו יינספיוא

 רעקינייװ רעמ זיא עידעמָאק ןיימ זַא ,טקנעדעג רעבָא בָאה ךיא ןעוו

 לעומעס רעליּפשיש ןטמירַאב םעד רַאפ טנעיילעג יז ךיא בָאה ,טקידנעעג-

 ןקיטכירפיוא ןַא ןוא דניירפ ןטוג ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא בָאה ךיא ,גרובנידלָאג

 -דיירד םוש ןָא ,ןפָא טגָאזעג רע טָאה ןגָאז וצ טַאהעג טָאה רע סָאװ .ןשטנעמ

 -רעד םיא בָאה ךיא .טיעג יס ןיא ןפָארטעג טפָא םיא טימ ךיז בָאה ךיא .ךעל

 םיא סָאד לָאז ךיא ןטעבעג ךימ טָאה רע .עידעמָאק ַא ביירש ךיא זַא ,טלייצ:

 "וצ סָאד םיא בָאה ךיא .קיטרַאפ ןבָאה סָאד לעװ ךיא יו לענש ױזַא ןענעייל

 ,טרָאװ ןטלַאהעג ןוא טגָאזעג

 יד ןענעייל ךימ טרעהעגסיוא טָאה גרובניעדלָאג לעומעס יװ םעדכָאנ

 :טגָאזעג רימ וצ רע טָאה ,עידעמָאקי

 ךיא רעבָא .גלָאפרעד רעסיורג ַא ןייז טעװ יז .עידעמָאק עטוג א זיא'ס;

 ,רעטַאעט ןיימ ןיא עסעיּפ יד ןעגנערב טעװ ריא ביוא .ןליּפש טשינ סָאד ןעקי

 לעװ ,(*רעטַאעט לענָאשענ; ןיא טליּפשעג טלָאמעד טָאה רע) ליּפש ךיא ּווז

 ךיא לייוו ,עסעיּפ עטוג ַא זיא יז שטָאכ ,טשינ גיוט עסעיּפ יד זַא ,ןגָאז ךיא

 ",שלָאר ןייק טשינ ריא ןיא בָאה

 .טרעדנוװרַאפ טקוקעגנָא םיא בָאה ךיא

 רעסיורג ַא זיא רָאיטקַא ןַא; ,טגָאזעג רע טָאה ,"טשינ ךיז טרעדנּוװ;

 טשינ ןיב ךיא .עלָאר ןייז זיולב עסעיּפ ַא ןיא טריסערעטניא םיא .טסָיַאגעי

 נעלָאר עסיורג ַא זיולב ןליּפש ליוו ךיא .ןרָאיטקַא רעדנַא עלַא יו שרעדנַא

 ,"הסנרּפ ןיימ זיא סָאד:

 .טגערפעג םיא ךיא בָאה ,*?ןעמ טוט עשז סָאװ זיא,

 עסעיּפ רעד ןיא עלָאר-טּפיױה יד .ץַאז גיוודול רַאפ עסעיּפ יד טנעייל;

 ַאזַא טשינ םיא ןיגרַאפ ךיא; .טגָאזעג רע טָאה ,םיא רַאפ ןריובעג יװ זיא
 ךיא רעבָא ,(םיא טימ זגורב ןעוװעג זיא רע) .טשינ סע טנידרַאפ רע .עלָאר-

 רעסיורג ַא רעבָא .שטנעמ רעסיורג ןייק טשינ זיא רע .עלָאר רעד ןיא ןצַאז עז

 ןיא רָארופ ַא ןכַאמ טעװ רע .רעטסערג רעד רשפא .ָאי רע זיא רָאיטקַא;

 ,"עלָאר רעד

 ילַאג ,רימ .ןצַאז גיוודול ןופ ןטלַאהעג קרַאטש ךיוא בָאה ןיילַא ךיא

 עיצילַאג סָאװ ןשטנעמ עסיורג יד טימ ןסיורג קרַאטש ךיז ןגעלפ ,רענַאיצ:

 -עגסױרַא טָאה עיצילַאג סָאװ ןריצלָאטש ןגעלפ רימ ןוא ,ןבעגעגסױרַא טָאה

 .ץַאז גיוודול יו רָאיטקַא ןסיורג ַאזַא ןבעג

 ןוא ,ןצַאז וצ טרינָאפעלעט ןוא הצע סגרובנידלָאג טגלָאפעג בָאה ךיא
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 טָאה רע .עסעיּפ ןיימ םיא רַאפ ןענעייל וצ גנולעטׂשַאב ַא טכַאמעג םיא טימ

 שכעלטע יד .רעטעּפׂש געט עכעלטע ףיוא גנולעטשַאב יד טכַאמעג רימ טימ
 .רָאי עכעלטע יו ןעוועג רימ ייב ןענעז געט

 :םָאה יו רעבָא ,"סטרעװרָאפ, ןיא סעיינ ןבירשעג געט ענעי ןיא בָאה'כ |

 ןשטנעמ ַא ןרָאפעגרעביא זיא'מ יװ ןלייצרעד ,סעיינ ןביירש טנעקעג ןַאד ךיא

 םעד רַאפ עידעמָאק ןיימ ןענעייל ףרַאד'כ ןעוו ,טעװעבַארַאב ןצעמע רעדָא

 -יורג רעד טעוװ ,טגָאז גרובנידלָאג לעומעס יװ ןוא ,רעקימָאק ןשידִיי ןטסערג

 ףיוא זגורב זיא גרובנידלָאג ?עסעיּפ רעד ןיא רָארופ ַא ןכַאמ רעקימָאק רעס

 ןיא סיורג ןייז טעװ רענעי זַא ,וצ רֹע טיג ךָאד ןוא ,טגָאז ןײלַא רע יוװ ,ןצַאז

 .רעטרעוו סגרובנידלָאג ןופ ץלָאטש רעייז טליפעג ךיז בָאה ךיא .עידעמָאק ןיימ

 ץַאז גיוודול

 ךיימ םיא רַאפ ןעייל ןוא ץַאז גיוודול רעקימָאק ןסיורג םעד רַאפ ץיז ךיא

 ,טשטיינקרַאפ זיא ןרעטש ןייז רעבָא .םַאזקרעמפיוא סיוא טרעה רע .עידעמָאק

 יו ,גנורעטסײגַאב ןייק סױרַא טשינ טזייוו רע ,טרעיוזרַאפ זיא םינּפ ןייז

 ;ןפורעגסיוא ןענעייל ןטימ ןיימ ןיא טָאה רע ןעוו ,גרובנידלָאג לעומעס ,לשמל

 יװ ,טשינ טכַאל ,לכיימש ןייק טשינ טיג ץַאז גיוודול *!רַאברעדנּוװ זיא'ס,

 טברַאטש ןעווק ןיימ טנעיילעג םיא בָאה ךיא ןעוו ,ץרַאװש סירָאמ ,לשמל

 ,רעטכעלעג ןקידנרענוד ַא ןסָאשעגסיוא לָאמ עלַא רע טָאה *?רע

 .טקיטומטנַא ןיב ךיא .םינּפ ןטסנרע-טיוט ַא טימ ןענעייל ךימ טרעה רע

 ײנידלָאג רַאפ טנעיילעג בָאה ךיא יו טײקמערַאװ ַאזַא טימ טשינ ןעייל ךיא

 רעבָא .לכיימש ַא םינּפ ןייז ףיוא ןעז וצ םיא ףיוא לָאמ עלַא קוק ךיא .ןגרוב
 .ָאטשינ זיא'ס

 שסעיּפ יד רימ ייב ןעמונעגוצ רע טָאה ,ןענעייל טקידנעעג בָאה ךיא ןעוו

 ,רימ רַאפ קעשט ַא ןביירש טצעזעג ךיז ןוא

 סָאװ טסווװװעג טשינ בָאה ךיא ,דיירפ ןופ טשַאררעביא ןרָאװעג ןיב ךיא

 רעקימָאק ַא ,טשינ טכַאל רעקימָאק ַא ,טכַארטעג ךיא בָאה ,םינּפא .ןגָאז וצ

 סע יבַא .ױזַא ןייז לָאז .םיא טלעפעג סעּפע ןעוו טנייו רע יװ סיוא טעז

 ,םיא טלעפעג

 םעד קידנקוקנָא טשינ ,בָאה ךיא .קעשט םעד טגנַאלרעד רימ טָאה ץַאז

 ליפיוו קיטכיוו רימ ייב זיא סָאװ ,ענעשעק ןיא טגײלעגנײרַא םיא ,קעשט

 םיא ךָאנ טלָאװ ךיא .עסעיּפ רעד ןיא ןליּפש לָאז רע יבַא ,זיא קעשט רעד

 .ןליּפש לָאז רע יבא ,טלָאצעגוצ

 םיא ךיא בָאה --- ?!ךייא קנַאד ךיא ,ךייא קנַאד ךיא ,ךייא קנַאד ךיא;
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 ןיא קעשט םעד טגײלעגנײרַא בָאה ךיא יו םעדכָאנ רעטלמוטעצ ַא טגָאזעג

 .ענעשעק

 טגָאז רע ןוא טלמוטעצ ןיב ךיא יו ןעזעג טָאה רעקימָאק רעסיורג רעד

 ןכַאמ סעּפע ןיוש לעװ ךיא .ןליּפש סע טצװ ןעמ ,טשינ ךיז טגרָאז , ;רימ

 : ."ףסעיּפ רעד ןופ

 ןוא ןשטַאּפסױא ךימ לָאז רע יו רימ רַאפ ןעוועג ןענעז רעטרעוו ענייז

 רעד ןופ ןכַאמ סעּפע ןיוש לעװ ךיא; טניימ סָאװ .זיוה ןופ ןפרַאװסױרַא

 ךיא סָאװ סָאד ןוא ,עסעיּפ יד ןכַאמרעביא טעװ רע זַא ,טניימ סע *?עסעיּפ

 טשינ רָאג ןזיא ,טכַארטעג ןוא ,טקעמעג ןוא טקעלקעג ,ןבירשעגרעביא בָאה

 סָאד ןליּפש טעװ ןעמ ןוא ,עסעיּפ יד ןעקשטַאּפרעביא טעוװ ,ץַאז ,רע ?טרעוו

 ןרעה סָאד ןוא רעטַאעט ןיא ןציז לעװ ךיא ןוא ,ןבירשעגנַא טָאה רע סָאװ

 ,..ןגייווש ןוא

 ןכַאמ סעּפע טעװ ריא ,טסייה סָאװ, ,ןפורעגסיוא ךיא בָאה ,*ץַאז רעה;

 "?ןכַאמרעביא יז טעו ריא רָאנ ,טשינ גיוט עידעמָאק יד ?עסעיּפ רעד ןופ

 ןלעו רימ ,ארומ ןייק טשינ טָאה; :טגָאזעג ןוא טקיִיורַאב ךימ טָאה רע

 ַא ןליּפש טשינ ןעק ןעמ זַא ,ןסיוו טפרַאד ריא .ןכַאמ עילַאק טשינ עסעיפ יד

 .ןרעדנע לסיבַא זומ ןעמ ,ןבירשעג יז טָאה רעביירׂש רעד יו טקנוּפ עסעיּפ

 .?לָאר ןיימ לעיצעּפס

 םעד ןופ רעמיטנגייא םעד ןליּפש טעװ רע ױזַא יו רימ טזייוו רע ןוא

 ,קירעביא רָאג רעטרעוו ןכַאמ סָאװ ,סענימ טימ טפעשעג-גרַאװסיז

 ןעגנוגעװַאב ענייז זַא ,עז ךיא ןוא ץַאז ןלַאינעג םעד ףיוא קוק ַא וט ךיא

 ,רעטרעוו ךס ַא עקַאט ןרָאּפשרַאפ

 ךיא; :רעטרעװ יד רעבָא .ןעגנַאגעגקעװַא ןיב ןוא טקיורַאב ךיז בָאה ךיא

 .ןרעיוא עניימ ןיא ןעגנולקעג ןבָאה "ןופרעד ןכַאמ סעּפע ןיוש לעוװ

 סָאװ קעשט ןפיוא ןָאטעג קוק א ךיא בָאה ,ןסיורד ןיא קידנעמוקסױרַא

 .רעלָאד טרעדנוה ףיוא ןעוועג זיא סע .ןבעגעג רימ טָאה ץַאז

 רימ טָאה רע ןוא ןגרובנידלָאג לעומעס ץלַא טלייצרעד ךָאנרעד בָאה ךיא

 ,ןופרעד ןכַאמ סעּפע ןיוש טעװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ סָאד , :טגָאזעג

 "יש ַאזַא ףרַאד ןעמ ןוא עלָאר ןייז ןרעסערגרַאפ טעװ רע .טשינ רָאג טניימ

 לָאז רע ןבעג גנוטכַא זיולב טספרַאד וד; .ןָאט סָאד ןזָאל ץַאז יו רעליּפש

 ערעייז רע טעװ רעסערג .רעליּפשיוש ערעדנַא יד ןופ ןלָאר יד ןדיינש טשינ

 ,"ןכַאמ טשינ רעכיז ןלָאר

 בָאה ךיא סָאװ טייקנדירפוצמוא טקירדעגסיוא ךיוא טָאה גרובנידלָאג

 רעליּפשױש ַא ייב טמענ ןעמ ןעוו .רעלָאד טרעדנוה זיולב ןעמונעג ןצַאז ייב

 יד טליּפש ןוא ץרא ךרד רע טָאה ,עסעיּפ ַא רַאפ טלעג רעמ רָאטקעריד רעדָא
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 ד לל 9 פ ס ע טָאג אנ ח

 -יירש םענופ טשינ רע טלַאה ,טלעג קיניײװ םיא ייב טמענ ןעמ זַא .עסעיּפ
 .עסעיּפ רעד טימ רעב

 ךיא בָאה טנעמוגרַא ןטצעל ןייז טימ טכערעג ןעוועג זיא גרובנידלָאג זַא

 טליּפשעג טָאה ץַאז ןוא ,טייצ עגנַאל ַא קעװַא זיא סע סָאװ ,ןופרעד ןעזעג

 ןסעגרַאפ ןצנַאגניא רע טָאה עסעיּפ ןיימ ןגעוו ןוא ןסעיּפ רעדנַא

 ןיימ טימ ןייז טעװ סָאװ; :טגערפעג ןוא ןצַאז וצ קעװַא ןַאד ןיב ךיא

 רעייא ןליּפש לָאז ךיא טליוו ריא ביוא; :טרעפטנעעג רימ רע טָאה *?עסעיּפ

 "יא ווָאמיד ּפיסָא גרוטַאמַארד רעד לָאז .הצע ןַא ךייא רַאפ ךיא בָאה ,עסעיּפ

 ףעמענ עדייב ןבירשעגנָא ןייז ןלָאז םעד ףיוא ןוא עסעיּפ רעייא ןכַאמרעב

 ."ןעמָאנ ןסיורג .ַא טָאה ווָאמיד

 ןופ ןטלַאהעג קרַאטש בָאה ךיא .ץרַאה םייב טשטעווקרַאפ רימ טָאה סע

 .ףתוש ַא רַאפ טלָאװעג טשינ םיא בָאה ךיא רעבָא .ןווָאמיד

 .טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,*עסעיּפ ןיימ קירוצ רימ טיג;

 .טשינ זיא ,טשינ טליוו ריא זַא, :טגָאזעג ןוא ןרָאװעג רעכייוו זיא ץַאז

 רימ טיג ןָאט ןעק ךיא סָאװ ןעז לעװ ךיא ןוא טייצ ןכָאװ ייווצ רימ טיג

 ."טייצ לסיבַא

 ,טרינָאפעלעט רימ טָאה ץַאז ןוא ןכָאװ ייווצ ןייק קעװַא טשינ זיא סע

 ,םיא וצ ןעמוקרעבירַא לָאז ךיא זַא

 רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא ןיא םיא טימ זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ץַאז

 "עג רימ רע טָאה ,טקנעד רע .(ינומ לוָאּפ) דניירפנעזייוו ינומ טציא טליּפש

 ,"הסנרּפ, ןיא רָאטקודנָאק ןופ עלָאר יד ןליּפש ןינומ ןבעג וצ ,טגָאז

 ַא ןיא ינומ ןוא ץַאז .םעד ןגעוו דיירפ סיורג טקירדעגסיוא בָאה ךיא

 ?רעסעב ןייז ןעק סָאװ .עידעמָאק

 "רעד ץַאז טָאה ,*עידעמָאק רעייא ןליּפש לָאז ךיא טליו ריא ביוא;

 עלָאר סינומ ןופ רעטרעװ ןעמענסױרַא :ךַאז ןייא ןָאט ריא טזומ , ,טרעלק

 ,"עלָאר ןיימ וצ ןגיילוצ ייז ןוא

 יז ןסַאּפ עלָאר רעייא וצ ןוא ןלעפ ייז ןלעװ עלָאר סמענעי ןיא רעבָא;

 ,טהנעטעג ךיא בָאה ,*טשינ

 ,טרעלקרעד ץַאז טָאה ,"ןָאט וצ סָאד יװ ןזײװנָא ןיוש ךייא לעװ ךיא;

 ."עסעיּפ רעייז ןליּפׂש לָאז ךיא זַא ןליוו ייז ןעוו ,סָאד ןעוט ןגרוטַאמַארד עלַא;

 ךיא .ןדייר טנעקעג טשינ בָאה ךיא .טרעפטנעעג טשינרָאג םיא בָאה ךיא

 טרעדנוה ענייז ןצַאז טקישעגקירוצ ןוא ,ןעגנַאגעג םייהַא רעטקיטייוװעצ ַא ןיב

 .עסעיּפ ןיימ ןליּפש לָאז רע טשינ ליוו ךיא זַא ,ןבירשעג םיא ןוא רעלָאד
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 ןבעל ןימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ךיא זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,ןגרובנידלָאג טלייצרעד סָאד בָאה ךיא ןעוו

 רעטַאעט ַא ןיא ןרעוו טליּפשעג ליוו ןעמ ביוא, .טײקשירַאנ ַא ןעגנַאגַאב ןיב

 ףיוא ןייגנייא ןעמ ףרַאד ,ץַאז גיוודול יו רעליּפשיוש ַאזַא ןופ לעיצעּפס ןוא

 טשינ לָאז ןעמ ןביולרעד טנעקעג ךיז טָאה ןידרָאג בקעי זיולב .ןסימָארּפמָאק

 טָאה ןעמ ןוא ןקעטש ַא ןגָארטעג טָאה רע .עסעיּפ ןייז ןיא טרָאװ ַא ןרעדנע

 ,טגָאזעג רע טָאה ,"ןקעטש ןייק טשינ טָאה ריא .טַאהעג ארומ ןקעטש ןייז רַאפ
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 תימלע ַאינָאס ןוא ארזא רעדנַאסקעלַא

 עטסקיטכיװ יד ןופ ןעוועג ןענעז תימלע ַאינָאס ןוא ארזא רעדנַאסקעלַא

 ,תימלע ןוא ארזא טגָאזעג טָאה ןעמ ןעוו .עּפורט רענליוו רעד ןיא רעליּפשיוש

 .עּפורט רענליוו טניימעג סע טָאה

 ןסעיּפ עטסעב יד ןליּפש ךרוד טמירַאב ןעוועג זיא *עּפורט רענליוו, יד

 -טלעוו עטסטמירַאב יד ןופ ןעגנוצעזרעביא ךיוא יװ ,רַאוטרעּפער ןשידִיי ןופ

 .ןסעיּפ

 עטסעב סָאד יװ ןרָאװעג ןטלַאהעג *עּפורט רענליוו, יד זיא עּפָאריײא ןיא

 -ַאעט טסנוק סצרַאװש סירָאמ ןיא עקירעמַא ןיא יו טקנוּפ ,רעטַאעט עשידִיי

 -עג ןבָאה ייז ןעוו .רעטַאעט עשידִיי עטסעב סָאד יו ןרָאװעג טכַארטַאב רעט

 זיב טביולעג ייז רעקיטירק עשטייד עטסערג יד ןבָאה ,ןילרעב ןיא טליּפש

 ,ןיירַא למיה ןיא

 ץנַאט טימ ןסעיּפ ןיא טליּפשעג ןײלַא טָאה סָאװ ,יקספעשַאמָאט סירָאב

 ךיוא טָאה רע .עקירעמַא ןייק עּפורט רענליוו יד טכַארבעג טָאה ,גנַאזעג ןוא

 רע טָאה ןײלַא .ןטיורקדליש ףרָאדור ךיוא ןוא ,ךיא ביילג ,ןימע-דךב טכַארבעג

 .ןרָאיטקַא עטסעב יד טכַארבעג טָאה רע רעבָא .ןסעיּפ עקיליב ןיא טליּפשעג

 .ןסעיּפ עטוג ןיא סיוא ךיז ןענעכייצ סָאװ

 ןעגנוניימ יד ןענעז ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא עּפורט רענליוו יד ןעוו

 סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענעז סע .טליײטעצ ןעוועג ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט יד ןופ

 סצרַאװׂש וצ ןכיילגרַאפ טשינ לַאפ ןייק ףיוא ךיז ןענעק ייז זַא ,טגָאזעג ןבָאה

 זַא ,טגָאזעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא רעדיוו ןעוועג ןענעז סע .,רעטַאעט-טסנוק

 ןופ ןליּפש םעד ןופ רעכעה למיה זיא עּפורט רענליוו רעד ןופ ןליּפש סָאד

 .םעד ןגעוו שטעּפ ןעילפ טּפָא וליפַא ןגעלפ סע .רעטַאעט-טסנוק סצרַאװש

 עינָאס ןגעװ ןעגנוניימ יד בילוצ ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט

 -טקַא ַאזַא זַא ,טגָאזעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענעז סע .לשמל ,תימלע

 ןוא ,עניב רעשידִיי רעד ףיוא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא תימלע עינָאס יװ עסיר

 .שטעּפ ןבעגעג גנוניימ ַאזַא רַאפ ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג ןענעז סע

 ןעמ ןעגנוניימ סנעמעוו טימ ,"סטרעוורָאפ,, ןופ רָאטקַאדער ,ןַאהַאק .בַא

 -ליוו רעד ןופ טָאירטַאּפ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,ןענעכער קרַאטש ךיז טגעלפ

 רעד ןיא טָאה רע .תימלע עינָאס ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה רע .עּפורט רענ

 זיא סע .ץרַאװש סירָאמ ןופ גנוניימ עכיוה ַא טַאהעג ךיוא טייצ רעבלעז
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 עכלעוו ,ןַאהַאק ַאטוינַא ,יורפ סנַאהַאק זַא ,ןקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא רשפא

 "עג רעמ טָאה ,רעטַאעט ףיוא עטניבמ רעסיורג ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה ןעמ

 ,עפורט רענליוו רעד ןופ יו ,רעטַאעט-טסנוק סצרַאװש ןופ ןטלַאה

 ןרעכעה ַא רַאפ ןרָאװעג ןטלַאהעג עּפורט רענליוו יד זיא .לַאפ ןדעי ןיא

 ןוא ַארזַא רעדנַאסקעלַא .ןסעיּפ עטוג ןיולב טליּפש סָאװ ,רעטַאעט טרָאס:

 ןופ רעליּפשוש עטסעב יד ןשיװצ ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז תימלע עינָאס

 ,עפורט רעד

 טימ רַאוטָארט רעדנעלייא ינאק ןפיוא ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא

 ןעוועג טלַא טשינ ךָאנ טלָאמעד זיא רע) עלעגעוו-רעדניק ןיא ןעלעׂשרעה ןיימ

 טגָאזעגנָא רימ ןוא ןפיוקנייא ןעגנַאגעגקעװַא זיא .ַאיוליס ןיימ ,(רָאי ןייק

 ,טלכיײמׂש עלעשרעה ןיימ ןוא ױזַא ךיא ץיז ,דניק ןפיוא ןבעג וצ גנוטכַא

 ,רשפא .טניימ רע סָאװ ןסיוו וצ ןָא טשינ בייה ךיא סָאװ רעטרעוו טגָאז ,טכַאל

 ,ןעקנַאדעג עסיורג סױרַא רע טגָאז רשפא ;ןציוו עטוג רע טגָאז ,ךיא טכַארט

 ,ךיא טכַארט ,ןדייר רעדניק יד סָאװ טשינ ןעייטשרַאפ ,עסיורג ,רימ רָאנ

 זיוה ןיא רימ ייב זַא ,טגָאז ןוא רעגיווש ןיימ ןפיולוצ טמוק גנולצולּפ

 ךימ ןטעבעג יז ןבָאה ייז ןוא עמַאד רעגנוי ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג ןענעז

 ,ןבָאה קיטיינ ךימ ןפרַאד ייז .טיעג יס ןיא ןענעז ייז .ייז וצ ךיילג ןקיש וצ

 .תימלע ןוא ַארזַא :ןענעז ,טגָאזעג יז טָאה ,ןעמענ ערעייז

 -סיוא ךיא בָאה -- ?!?זיוה ןיא רימ ייב ןעוועג ןענעז תימלע ןוא ַארזַא;

 "!תימלע ןוא ַאדזַא, --- ןפורעג

 "?רעביירש; ,רעגיווש ןיימ טגערפ ,*?ייז ןענעז רעוו,

 ,"ןרָאיטקַא עסיורג ןענעז ייז; ,ךיא גָאז ,"רעביירש ןייק טשינ;

 ,"דניק ןפיוא ןבעג גנוטכַא לעוװ ךיא ןוא ,ייג ָאט , ,יז טנָאז ,*?ןרָאיטקַא;,

 ,דניק ןיימ וצ ןפורעגסיוא ךיא בָאה ,*!עלעשרעה ,יַאב דוג !יַאב דוג;

 ןיימ וצ ןרעלקרעד ןעק ךיא ןעוו ,יַא :טכַארטעג בָאה ךיא ןוא *!יַאב דוג;

 עּפורט רענליו רעד ןופ "ןרָאטס, יד זַא ;זיא עטַאט ןייז רעוו ןעלעשרעה
 ,םיא ןפור

 ,תימלע ןוא ַארזַא וצ טיעג יס ןייק קעװַא טירט עצלָאטש טימ ןיב'כ

 רימ ןבָאה ייז ןעמונעגפיוא ןייפ ךימ ןבָאה רעליּפשיױש עטמירַאב יד

 ןעמ טלַאה עּפָארײא ןיא זַא ,טלייצרעד רימ ןבָאה יז .ןטנעמילּפמָאק טכַאמעג

 "עג טרָאד טָאה ןעמ סָאװ ,"?רע טברַאטש ןעוו, עידעמָאק ןיימ ןופ קרַאטש

 "?רֶע טברַאטש ןעוו ,דלַאװעג, ןפור

 -ילּפמָאק עכעלטע יד זיולב יו טגָאזעג טשינ רעמ רימ ןטלָאװ ייז ןעוו

 יװ רעמ טגָאזעג ןבָאה ייז רעבָא .ךעלקילג ןעוועג ןיוׂש ךיא טלָאװ ןטנעמ

 עידעמָאק עטוג ַא בָאה ךיא זַא ,טרעהעג ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז ;סָאד
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 ד לצ פ סעטָאג אנח

 ייז זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז .ןענעייל סָאד ןליוו ייז ןוא *הסנרּפ, ןעמָאנ ןטימ

 -ַאעט ןיצּפיל םעד ,רעטַאעט ַא ןבָאה ,רעבמעטּפעס ןיא ,ןָאזעס ןטסקענ ןלעוו

 ,עידעמָאק ַא רימ ןופ ןגירק ןליוו ייז ןוא ,רעט

 ךיא ,ןגָאז ייז סָאװ טרעהעג זיולב בָאה ךיא .טגָאזעג טשינרָאג בָאה ךיא

 "רעטרעוו עניימ זַא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא .ןגָאז וצ סעּפע טַאהעג ארומ בָאה

 רךעק סָאװ זיא ,סיורג ױזַא רימ ןגעוו ןדייר ייז .ןכַאמ עילַאק זיולב דימ ןענעק

 ,ןגייווש וצ ךַאז עטסעב יד זיא ?ןגָאז ןיוש ךיא

 .לָאמטכַאנ ךָאנ ,טנוװָא טנייה ךָאנ זַא ,טכַאמעגּפָא רימ טימ ןבָאה ייז

 ןענעייל ייז רַאפ סָאד ןוא "הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ טימ ןעמוק ךיא לָאז

 ךיירפ רַאפ ןדייר טשינ ןעק ךיא

 'ךימ ןבָאה רעגיווש ןיימ ןוא ַאיווליס ןיימ ןוא ןעמוקעגמײהַא ןיב ךיא ןעוו

 טנעקעג טשינ ךיא בָאה ,ןרָאיטקַא יד טגָאזעג רימ ןבָאה'ס סָאװ טגערפעג

 ,סנטייווצ ןוא ,טעּפָאסרַאפ ןעוועג ןיב ןוא ןפָאלעג ךיא ןיב ,סנטשרע .ןרעפטנע

 סע סָאװ ;ליפ ךיא יװ ןרעלקרעד וצ רעטרעוו יד ןענופעג טשינ ךיא בָאה

 ,עידעמָאק ןיימ ןענעייל ןליוו ,תימלע ןוא ַארזַא ,עּפורט רענליוו יד זַא ,טניימ

 סע .תימלע ןוא ַארזַא וצ ןעמוקוצ טשינ ןענעק ערעדנַא .טנװָא טנייה ךָאנ ןוא

 ףלז ןוא ןצכעביירש ערעייז ןענעיילוצרָאפ ייז וצ רעביירש רועיש ַא ןָא ןעמוק

 ןעמ ןעק יװ .ןעמ טפור ךימ ,ןעמ טעב ךימ ןוא ,ייז ןופ סױרַא ךיז ןעיירד

 עכלעזַא ןיא טנַאקַאב טשינ ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ ייווצ וצ ןרעלקרעד ךַאז ַאזַא

 ?ןכַאז

 ."טוג זיא'ס, :רעטרעוו ייווצ זיולב טגָאזעג בָאה ךיא

 ךפיוא , ןעגנוזעג םיא ןוא טנעה יד ףיוא ןעמונעג ןעלעשרעה ןיימ בָאה ךיא

 ,"לרעייפ ַא טנערב קישטעּפירּפ

 לייווא --- טגָאזעג ַאיווליס ןיימ טָאה --- *טוג רעייז סעּפע ןייז זומ'ס;,

 ."לרעייפ א טנערב קישטעּפירּפ ןפיוא; רע טגניז ,טוג ךיז טליפ רע ןעוו

 ףךיא ןיב --- "הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ ייז רַאפ ךיא ןעייל טנװָא טנייה;

 .ןושל טימ סױרַא ךעלדנע

 וד לָאמ ליפיוו, --- ןפורעגּפָא ךיז רעגיווש ןיימ טָאה --- *?סעלַא סָאד;

 יוא ןענעק ןיוש סָאד טספרַאד וד !עידעמָאק יד טנעיילעגרָאפ ןיוש טסָאה

 | ,"קינייוװנסויא

 "עג ַאיוליס ןיימ טָאה -- *ןליּפש עקַאט ןיוש סָאד ןעמ טעװ טציא;

 .טוג ןליפ ןכַאמ ךימ קידנלעוו ,טגָאז

 ךימ טפור ןעמ זַא; --- טגָאזעג ךיא בָאה -- "ןליּפש טשינ ,ןליּפש ָאי;

 ,"טוג ךיוא ןיוש זיא ,ןענעייל וצ סָאד
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 ןבעל ןימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ""הסנרּפ,, רימ ייב טפיוק ןעמ

 תימלע ןוא ַארזַא ןוא ,"הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ ןעייל ךיא .טנוװָא ןיא

 .ןעּורּפָא ךיז רימ ייז ןסייה טקַא ןטשרע עדנע .רעטכעלעג ןופ ךיז ןעשטַאק
 .רעטייוו ןענעייל וצ חוכ ןבָאה וצ ידכ

 -רעדנווװ ַא זיא'ס, :ַארזַא סיוא טפור ,ןענעייל טקידנעעג בָאה ךיא ןעוו

 .?עידעמָאק ערַאב

 רעטנכייצעגסיוא ןַא טנעז ריא ןוא עידעמָאק עטנכייצעגסיוא ןַא זיא'ס;

 .תימלע עינָאס טגָאזעג טָאה --- "רענעיילרָאפ

 ןיימ ןעוו ,יַא .טײקרַאבקנַאד ליפ ױזַא טימ ייז ףיוא סקוקעג בָאה ךיא

 -עג ךיא בָאה --- *?ןוז ןייז ףיוא טגָאז ןעמ סָאװ טרעה רע ןוא טבעל עטַאט

 .שטנעמ רעסיורג ַא ןרעוו לָאז ןוז ןייז זַא ,טמולחעג דימת טָאה רע. --- טכַארט

 רע טלָאװ טציא .,סיורג יבַא .טסּוװעג טשינ ןײלַא רע טָאק ןייז לָאז רע סָאװ
 ײָאק עטנכייצעגסיוא ןַא; .ליו רע סָאװ טסוװעג ןוא טרעהעג ןוא ןעזעג סע

 טמענ יװ .תימלע עינָאס רימ ןגעוו טגָאז "רענעיילרָאפ רעטוג ַא ןוא עידעמ

 ..ןרעה וצ סָאד ןטַאט ןיימ טציא ןעמ

 ַארזַא ןוא ,גרעבדלָאג ,רעריפ-טפעשעג רעייז ןעמוקעגניירַא דלַאב זיא סע

 .רעלָאד טרעדנוה ייווצ ףיוא קעשט ַא ןבעג רימ ןסייהעג םיא טָאה

 "שג ןוא ענעשעק ןיא טגײלעגניײרַא ןוא קעשט םעד ןעמונעגוצ בָאה ךיא

 ,סיורג רעייז ןיב ךיא זַא ,טליפ

 .?רעטַאעט ןיצּפיל רעד, ,רעטעַאט ןייז זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה ַארזַא

 טימ (טסוגױא שדוח ןעוועג זיא טלָאמעד) רעבמעטּפעס ןט3 םעד ךיז טנעפע

 .מ ןופ טצעזרעביא ,*ַאצירַאצ יד ןוא ןיטוּפסַאר, עסעיּפ סיָאטסלָאט יעסקעלַא

 ."הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ ןליּפש ןעמ טעװ ךָאנרעד ןוא ,שטיוװָארעשָא

 .יָאטסלָאט וועל יװ סיורג ױזַא ןעוועג טשינ זיא יָאטסלָאט יעסקעלַא

 םעד ןופ בורק ןייק טשינ וליפַא זיא רע ,טרעלקרעד תימלע עינָאס רימ טָאה

 .רעביירש רעסיורג ַא ךיוא זיא רע רעבָא ,יָאטסלָאט ןסיורג

 ןעמ זַא ,ךיז טריפ סע לייוו ,רעַירפ עסעיּפ סיָאטסלָאט ןליּפׂש רימ ,

 סיָאטסלָאט ןַאד ןוא .עידעמָאק ַא טמוק ןַאד ןוא עמַארד ַא טימ םדוק טנפע

 טלַאמעד טָאה'ס) *ַאצירַאצ יד ןוא ןיטוּפסַאר; ןעמָאנ רעד ןַאד ןוא ןעמָאנ

 .(ןעניטוּפסַאר טימ טכָאקעג

 םעד טגײלעגקעװַא רעטרעוװ ןָא ךיא בָאה ,ןעמוקעג םייהַא ןיב ךיא ןעוו

 .שיט ןפיוא רעלָאד טרעדנוה ייווצ ןופ קעשט

 .קעשט םעד טכַארטַאב ןבָאה ַאיוװליס ןיימ ןוא רעגיווש ןיימ

 :טסייה; --- ןפורעגסיוא רעגיווש ןיימ טָאה --- ?!רַאלָאד טרעדנוה ייווצ,

 ,"הסנרּפ טגנערב "הסנרּפ; זַא סע ךָאד
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 דל עפ סצ טָאג אנהח

 ,טגערפעג ַאיװליס ןיימ טָאה ,"?ןליּפש סָאד ןעמ טעװ ןעוו ןוא;

 טשרעוצ .ןעיאטסלָאט ךָאנ עסעיּפ עטייווצ יד ןרעוו טליּפשעג טעװ סָאד

 ,"ךיא ךָאנרעד ןוא ,רעביירש רעסיורג ַא ,עסעיּפ סיָאטסלָאט יעסקעלַא טמוק

 .טגָאזעג ךיא בָאה

 סעּפֶע טָאה יז) טגָאזעג רעגיווש ןיימ טָאה ,ייָאטסלָאט ,טייקיניילק ַא;

 רעייז .עסעיּפ ןייד טמוק ןעיָאטסלָאט ךָאנ (ןעיָאטסלָאט ןגעװ טרעהעג לָאמַא

 ,"ןייש

 ןפיוא; :ןעגנוזעג ןוא טנעה יד ףיוא ןעלעשרעה ןיימ ןעמונעג בָאה ךיא
 ."לרעייט ַא טנערב קישטעּפירּפ

 ַאצירַאצ יד ןוא ןיטוּפסַאר

 יּפשיוש יד ןופ טפַאשרעריפ רעד רעטנוא ,עּפורט רענליוו עטמירַאב יד

 יעסקעלַא טימ *רעטַאעט ןיצּפיל, םעד טנפעעג ןבָאה ,תימלע ןוא ַארזַא רעל

 רעבלעז רעד ןיא ןבָאה ייז ."ַאצירַאצ יד ןוא ןיטוּפסַאר , עסעיּפ סיָאטסלָאט

 עידעמָאק ןיימ ןייז טעװו גנוריפפיוא עקידנעמוק יד זַא ,טריסנָאנַא טייצ

 ,"הסנרּפ ,

 סָאװ ,ךיא םוק ןעיָאטסלָאט ךָאנ סָאװ סיורג רעייז טליפעג ךיז בָאה ךיא

 -ייצ ַא ןעמונעג בָאה ךיא ןעוו .ןעניטוּפסַאר ךָאנ ךיילג טמוק "הסנרּפ ,, ןיימ

 בָאה ,זיא סָאד עסעיּפ ַא רַאפ סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ יד ןעזעג ןוא טנַאה ןיא גנוט

 רעטרעוו עטוג ןגָאז ךיוא ןעק ןעמ יו טנעיילעג עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא ןיוש ךיא

 -ןייא טשינ זיא רימ ,ןליּפש סע טעוװ ןעמ ןעוו ,"הסנרּפ; עידעמָאק ןיימ ןגעוו

 .רעטרעוו עטכעלש ןגָאז ךיוא ןעק ןעמ זַא ,ןלַאפעג

 -יורג ַא ןייז לָאז עסעיּפ סיָאטסלָאט יעסקעלַא זַא ,טרַאװרעד בָאה ךיא

 טרעוו ןוא רעביירש ןסיורג ַא ןופ ןבירׂשעג סָאד זיא ,סנטשרע .גלָאפרעד רעס

 טכַארבעג לעיצעּפס טָאה ןעמ סָאװ ,רָאסישזער ןטמירַאב ַא ןופ טריסישזער

 סָאד זיא ,סנטייווצ .ןבירשעג ןעגנוטייצ יד ןבָאה ױזַא .םעד רַאפ דנַאלסור ןופ

 ַא טָאה סָאװ ,ןיטוּפסַאר חלג םעד ןגעוו השעמ עלענָאיצַאסנעס קידלַאװעג ַא

 סעגירטניא יד ןוא רַאצ רעד טנייה ןוא ,ַאצירַאצ רעד ףיוא סולפנייא ןסיורג

 יד טכָאקעג טָאה'ס רעכלעװ טימ השעמ ַא ,ףיוה סרַאצ ןיא חלג םעד ןופ

 ,תימלע עינָאס רעטמירַאב רעד ןופ טליּפשעג טרעוװ ַאצירַאצ יד ןוא ,טלעוו

 רעכלעוו ,רָאיטקַא ןַא ןופ טליּפשעג טרעוו ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,רַאצ רעד ןוא
 ןוא ,רֶע יו טקנוּפ טדער ןוא ,םירג ןייז ןיא יַאלָאקינ יװ טקנוּפ סיוא טעז

 .ךעלנעזרעּפ רַאצ םעד טעז ןעמ זַא ,ןליפ טעװ ןעמ .רע יוװ ךיז טגעװַאב

 ןבָאה וצ ארומ ןביוהעגנָא ךיא בָאה ןכַאז עלַא יד ןלייצרעד קידנרעה
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -וק טשינ טעװ סע ןוא ,ןָאזעס ןצנַאג ַא ןפיולקעװַא טשינ לָאז עסעיּפ יד זַא

 ,עסעיּפ ןיימ וצ ןעמ

 לסיבַא גלָאפרעד סניטוּפסַאר לָאז רע זַא ,טָאג ןטעבעג רַאפרעד בָאה ךיא

 סָאװרַאפ .ןכָאװ רָאּפ ַא שטָאכ ןביילב עסעיּפ ןיימ רַאפ לָאז סע ,ןרענעלקרַאפ

 ?טשינרָאג ןטייווצ ַא ןוא ליפוצ םענייא טמוק

 ןוא ךיא ."ַאצירַאצ יד ןוא ןיטוּפסַאר; ןופ ערעימערּפ יד זיא סע ,ךעלדנע

 ךיא .רעטַאעט ןיא טסעג ענעדַאלעגנייא יד ןשיווצ ןענעז ,ַאיווליס ,בייוו ןיימ

 רעוו .עסעיּפ ןיימ טמוק ,ךיא םוק ןעניטוּפסַאר ךָאנ .ןתוחמ ַא יו טרָאד ץיז

 ?רימ וצ ןכיילג ךיז ןעק

 ךיא .קירעגיינ ןיב ךיא .םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ רעטַאעט ןיא ץיז ךיא

 | .ןטלעו ןרעק ַאצירַאצ רעד טימ ןיטוּפסַאר יװ ןעז ליוו

 םעד טשינ טריסערעטניארַאפ עסעיּפ יד זַא ,בייהנָא ןופ ךיילג טעז ןעמ

 -נומ ,ןלַארענעג ,ןיטוּפסַאר חלג םעד ,ַאצירַאצ יד ,רַאצ םעד טעז ןעמ .םלוע

 סע רעבָא .טוג טליּפש ןעמ .סעיצַארָאקעד ענייש ,ןלַאדעמ ,ןדרעוװש .,ןריד

 ,טשינ טריסערעטניא
 -סַאר ןגעוו ןעגנוטייצ יד ןיא טנעייל ןעמ ןעוו סָאװרַאפ :ךיז רעדנּוװ ךיא

 סָאד זיא עניב רעד ףיוא ןוא סעיינ יד ןעמ טגנילש ַאצירַאצ רעד ןוא ןעניטוּפ

 .סעיצַאסנעס ןייק ביל טשינ ,םינּפה ,טָאה רעטַאעט ?טשינרָאג

 גיוט סע זַא ,ךיוה ןגָאז "סעקינסעּפ עיירפ, יד ךיז טעקשוש םלוע רעד

 רעפטנע ךיא .גנוניימ ַא ךָאנ רימ וצ ךיז ןעמ טדנעװ ןטקַא יד ןשיוװצ .טשינ

 ,טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .גנוניימ ַא ןופ סױרַא ךיז יירד ךיא ,שיטַאמָאלּפיד

 שטניוו ןסערעטניא עניימ בילוצ זַא ,שִיײטרַאּפ ןיב ךיא זַא ,ןגָאז לָאז ןעמ זַא

 ,טיוט םעד ןעניטוּפסַאר ךיא

 -רַאפ ךָאד זיא יז .טשינ גיוט סע זַא ,גנוניימ ַא ןגָאז ליוו בייוו ןיימ

 יצ ךיא רעבָא .עסעיּפ ןיימ רעלענש סָאװ ןליּפש לָאז ןעמ זַא טריסערעטניא

 .ןדייר טשינ יז זָאל ,לברַא םייב יז

 ךיא .ןדירפוצ טשינ קרַאטש זיא םלוע רעד יו ךיא עז קידנעײגמױײהַא
 סע ןוא ןעמענרעטנורַא לענׂש עסעיּפ יד טעװ ןעמ זַא ,ןקערש ןָא ךיז בייה

 טָאג ןַאד טעב ךיא .עסעיּפ ןיימ ןטיירגוצוצ טייצ גונעג ןביילב טשינ טעװ

 י*ןיטוּפסַאר; ןופ ןבעל םעד רַאפ

 ןכַאװ רָאּפ ַא ךָאנ ןעניטוּפסַאר םעד ביג; ,ךיא גָאז ,*!טָאג רעסיורג;

 בָאה ךיא רעכלעוו ףיוא ,"הסנרּפ, ןיימ רַאפ טייצ ןייז לָאז סע ידכ ,ןבעל

 ."טעברַאעג רעטיב ןוא רעווש יױזַא

 .טנייה יו ןטיפענעב רַאפ טליּפשעג טשינ ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא

 ןפיוא טפייפ ןעמ .גנַאל רָאג ןליּפש עסעיּפ ענעלַאפעגכרוד ַא ןעמ ןעק טציא
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 ד לע פ ס ע טָאג .אנהח

 ךזומ ןוא טלָאצַאב יו ייס ןיוש ןבָאה ,ןטעליב-טיפענעב ןבָאה סָאװ ,יד .םלוע

 -עג ןעמ טָאה ,ןלַאפעגכרוד זיא עסעיּפ ַא ןעוו ,רעבָא ,טלָאמעד .ןעז ןייג יז

 ,רעטַאעט ןקידייל ַא רַאפ ןליּפש טפרַאד

 טשינ ,ןבעל סניטוּפסַאר ןרעגנעלרַאפ וצ הליפת ןיימ וצ ךיז טָאה טָאג
 רעקינייװ ןעמוקעג ןענעז גָאט ןדעי .טססוגעג טָאה ןיטופסַאר .טרעהעגוצ
 ןיימ ןופ ןבָארּפ ןכַאמ ןבױהעגנָא לענש ןוא דלַאב ןַאד טָאה ןעמ .ןשטנעמ
 ,"הסנרּפ , עידעמָאק

 ןגעלָאק עניימ

 ךיא בָאה ,טעברַאעג בָאה ךיא ּוװ ,?סטרעוװרָאפ, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא

 רעבָא ךיז טָאה ןעמ ןעוו .דניירפ ךס ַא טַאהעג ןדנעטשמוא עלַאמרָאנ ןיא

 דניירפ עניימ ןופ לָאצ יד ןענעז ,עסעיּפ ַא טפיוקרַאפ בָאה ךיא זַא ,טסּוװרעד

 ןבילבעג ךיא ןיב ,עסעיּפ ַא עניימ טליּפשעג טָאה ןעמ ןעוו .ןרָאװעג רענעלק

 ,ןזָאלרַאפ טשינ ךימ ןבָאה ןגעלָאק לָאצ עניילק רָאג ַא זיולב .דניירפ ןָא טעמכ

 -שגכרוד זיא עסעיּפ ַא עניימ ןעוו ,רימ וצ ךעלטניירפ ןעוועג ךָאנ ןענעז ןוא

 .ןעמוקעגקירוצ זייווכעלסיב עניימ דניירפ ענעדנוװשרַאפ יד ןענעז ,ןלַאפ

 ןבָארּפ ןיוש טכַאמ ןעמ זַא ,טסווװרעד ךיז עיצקַאדער ןיא טָאה ןעמ ןעוו

 ,דניירפ לסיב שּפיה ַא ןריולרַאפ דלַאב ךיא בָאה ,"הסנרּפ; עסעיּפ ןיימ ןופ

 זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז ,יירט ןבילבעג ךָאנ רימ ןענעז ייז ןופ לָאצ עסיורג ַא

 א רענייא .ןיוש טליּפש ןעמ זַא ,טשינ ךָאנ טניימ עבָארּפ טכַאמ ןעמ ןעוו

 "הסנרּפ , עידעמָאק ןיימ טעוו'מ זַא ,טגָאזעג תואיבנ טָאה לַארטַאעט לקיטש

 לעיצנַאניפ רעטַאעט סָאד זיא ,טסייו רע יוװ ,לייוו ,ןליּפש טשינ לָאמנייק

 .עסעיּפ עיינ ַא ןריפוצפיוא עגַאל רעד ןיא טשינ טציא

 ךיא בָאה ,עגעלָאק םענעי ןופ תואיבנ יד ןגָארטעגּפָא רימ טָאה ןעמ ןעוו

 ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"סרעניגרַאפ-טשינ יד טוג ןעק ךיא, .טכַאלעגסיױוא ךיז

 ."ןסעיּפ ערעייז טשינ טליּפש ןעמ סָאװרַאפ סעכ ןיא ןענעז ייז.

 + .ןעגנַאגעג טשינ ךיא ןיב עידעמָאק ןיימ ןופ ןבָארּפ ייווצ עטשרע יד וצ

 -רענ קרַאטש ןרָאיטקַא יד ןענעז ןבָארּפ עטשרע יד ייב זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא

 םעד ןעעז ייז ןעוו ןוא ,ןלָאר ערעייז טימ רעכיז טשינ ךָאנ ןענעז ייז .זעוו

 סירָאמ ןופ טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה סָאד) זעוורענ רעמ ךָאנ ייז ןרעוו רבחמ

 .("?רע טברַאטש ןעוו, עידעמָאק ןיימ טריפעגפיוא טָאה רע ןעוו ,ןצרַאװש

 טלָאװעג בָאה ךיא .ןָאט קוק ַא ןעגנַאגעג ךיא ןיב עבָארּפ רעטירד רעד וצ

 לסיבַא לעװ ךיא .רעטרעוו עניימ סױרַא ןדייר ןרָאיטקַא יד ױזַא יו ןרעה

 ןיימ .ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןרעטש טשינ ייז ןוא ןײגקעװַא ןַאד ןוא ןרעה
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 בָאה ,עסעיּפ ןיימ ןגעו טגערפעג גָאט ןדעי ךימ ןבָאה בייוו ןיימ ןוא רעגיווש

 .םעד ןגעוו טכירַאב ַא ןעגנערב טלָאװעג ייז ךיא

 -ץֹּפ טשינ ךיא בָאה ,עבָארּפ רעטירד רעד וצ ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא ןעוו

 יד ןיא ןלָאר יד טימ ןרָאיטקַא יד ןענַאטשעג ןענעז סע .עבָארּפ ןייק ןפָארט

 ןיימ ןופ רעטרעוו ןייק טדערעג טשינ ןבָאה ייז רעבָא .טכָאקעג ךיז ןוא טנעה

 .עסעיּפ

 ,ַארזַא .ךעלטניירפ טשינ רָאג ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ןעמוקניײרַא ןיימ

 ןעמונעגפיוא דימת ךימ טָאה רעכלעוו ,עּפורט רענליוו רעד ןופ רעריפנָא רעד

 טָאה תימלע עינָאס .טשינ ךימ טעז רע יװ טכַאמעג ךיז טָאה ,ךעלטניירפ

 טימ ןוא טייקכעלטניירפ רעכעלנייוועג ריא טימ טשינ רעבָא ,טסירגַאב ךימ

 ,לכיימש ריא

 ַא טראוועג בָאה ךיא .רָאפ סעּפע טמוק ָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא

 ןטעבעג ךימ ,טסירגַאב ךימ טָאה ,רימ וצ ןעמוקעגוצ ךעלדנע זיא ַארזַא .לסיב

 .טגָאזעג רע טָאה ,גנולמַאזרַאפ ַא טציא טָאה עּפורט יד ,ןקידלושטנַא וצ םיא

 -ָאקליװ טשינ ָאד טציא ןיב ךיא זַא ,טניימעג סע טָאה רעטרעוו רעדנַא טימ

 -עג טָאה ןעמ .ןָאט ןקירעיורט רעייז ַא ןיא טדערעג רימ וצ טָאה ַארזַא .ןעמ

 .ייוו קרַאטש סעּפע טוט םיא זַא ,ןעז טנעק

 -עג ךיא ןיב םורַא געט רָאּפ ַא ןיא .רעקירעיורט רעייז ַא קעװַא ןיב ךיא

 וצ טשינ עסעיּפ ןיימ ןסָאלשַאב טָאה עּפורט רענליוו יד זַא ,ןרָאװעג ריֹווו

 ןעמָאנ ןטימ עידעמָאק ערעדנַא ןַא ןריבָארּפ ןביוהעגנָא ןַאד טָאה יז .ןליּפש

 ןבעל םעד ןגעוו ,שילגנע ןופ טצעזרעביא עסעיּפ ַא ,"קעלפ רעצרַאװש רעד;

 .עצרַאװש יד ןופ

 ןשידִיי ןופ עידעמָאק ןיימ ןליּפש טשינ ליװ עּפורט רענליוו יד סָאװרַאפ

 -עג טָאה ןעמ סָאװרַאפ ;ןבעל ןדמערפ ַא ןופ עסעיּפ ַא ןבילקעגסיוא ןוא ןבעל

 .םעד ןריסערעטניא רעמ טצוװ עצרַאװש ןופ ןבעל םעד ןופ עסעיּפ ַא זַא ,טקנעד

 ןעוועג רימ זיא ,ןדִיי ןופ ןוא עסייוו ןופ ןבעל ןופ עסעיּפ ַא יו םלוע ןשידִיי

 .גָאט ןקיטנייה זיב טשינ סָאד ייטשרַאפ ךיא ןוא ןייטשרַאפ וצ רעווש

 ןענַאהַאק .בַא קידלושַאב ךיא

 "וצ ןביוהעגנָא דניירפ ענעריױלרַאפ עניימ ךיא בָאה עיצקַאדער רעד ןיא
 -עגסיוא רימ ןוא רימ וצ ךעלטניירפ רָאג ןרָאװעג ןענעז לייט ַא .ןגירקוצקיר
 ןיא דוס ַא טמיורעגנייא רימ טָאה רעניימ עגעלָאק ןייא .עיטַאּפמיס טקירד
 ישר םעד ,ןענַאהַאק .בא בילוצ ןבָארּפ יד טלעטשענּפָא טָאה ןעמ זַא ,רעיוא
 ןַארזַא טימ טדניײרפַאב רעייז זיא ןַאהַאק יוװ ױזַא ."סטרעװרָאפ , ןופ רָאטקַאד
 קעװַא םיא טיג ןַאהַאק ןוא ןענַאהַאק וצ טמוק ַארזַא יוװ ןעז טפָא טגעלפ ןעמ)
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 ד ל 9 פ סע טָאג .אנהח

 טָאה ,ןענַאהַאק טימ טגירקעצ ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא ןוא ,(טייצ ךס ַא

 סקיא עגעלָאק ןיימ .עסעיּפ ןיימ ןליּפש טשינ לָאז רע ןַארזַא טגָאזעג ןַאהַאק

 טָאה ַארזַא זַא ,טרעכיזרַאפ רימ טָאה (סקיא ןעמָאנ ןטימ ןפור םיא רימָאל)

 יד קרַאטש םיא טסירדרַאפ סע זַא ,טגָאלקַאב ךיז ןוא טלייצרעד םיא סָאד

 ןגעק ןלעטש ךיז ןעק רע .ןגלָאפ טזומעג רע טָאה ןענַאהַאק רעבָא .עטכישעג

 ?ןענַאהַאק
 -ַאב בָאה ךיא זַא ,טכָאקעגפיוא ױזַא עטכישעג רעד ןופ ןרָאװעג ןיב ךיא

 טשינ ,"סטרעוורָאפ, ןופ רָאטקַאדער ןגעק ףמַאק םענעפָא ןַא ןריפ וצ ןסָאלש

 ףמַאק ַא ןיא םיא ןגעק ןיב ךיא זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא סָאװ םעד ףיוא טקוקעג

 ,טנַאפעלע ןַא ןגעק גילפ ַא יװ ךַאװש ױזַא

 ןוא ןַארזַא ןעז וצ *רעטַאעט ןיצּפיל, ןיא קעװַא עטשרע סָאד ןיב ךיא

 ,תמא זיא ,טלייצרעד רימ טָאה ןעמ סָאװ ,עטכישעג יד יצ ןגערפרעביא םיא

 טנַאה יד טקירדעג םערַאװ רימ רע טָאה ,טנגעגַאב ךימ טָאה ַארזַא ןעוו

 בָאה ךיא סָאװ ןָאט טזומעג בָאה ךיא .דלוש ןיימ טשינ זיא סע; :טגָאזעג ןוא

 ,ייוו רעייז רימ טוט סע .עסעיּפ רעייא ןיא טבילרַאפ ןיב ךיא שטָאכ ,ןָאטעג

 ,"םעד ןגעוװ ןדייר טשינ רימָאל ,הבוט ַא רימ טוט זיא

 בָאה ךיא .טרעהעג סָאד בָאה ךיא ןעוו ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ טָאה רימ

 זַא ,טניימ רע זַא ,ןעגנורדעג דייר ענייז ןופ בָאה ךיא .ןדייר טנעקעג טשינ

 ןבָאה סלַא .עסעיּפ ןיימ ןליּפש וצ טשינ ןעגנווװצעג םיא טָאה ןַאהַאק .בַא

 ןיב ךיא ןוא ,טכַארטעג ךיא בָאה ,ןענַאהַאק .בַא ןופ טכַאמ רעד רַאפ ארומ

 ,ןרָאצ ןוא קיטייװ ,סורדרַאפ סיורג טימ ןַארזַא ןופ קעװַא

 -עג עצנַאג יד טלייצרעד רעביירש ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ייב ןַאד בָאה ךיא

 -ייק .ןענַאהַאק .בַא ןגעק טרעטיברַאפ ןעוועג ןענעז ןגעלָאק לָאצ ַא .עטכיש
 ,טקידיײטרַאפ טשינ םיא טָאה רענ

 ןַא ייב גנוקידלושַאב ןיימ ןגעוו ןרָאװעג ריווועג זיא ןַאהַאק .בַא ןעוו

 "עג ךיז טָאה סע) ?סטרעװרָאפ, ןופ רעביירש ןופ גנולמַאזרַאפ רעכעלטנפע

 רענייק זַא ןוא (ןטייהלצנייא יד ןבעגעגרעביא םיא טָאה סָאװ רענייא ןענופ

 -יירש עלַא ףיוא זגורב ןרָאװעג רע זיא ,ןעמונעגנָא טשינ םיא רַאפ ךיז טָאה

 .טדערעג טשינ ייז ןופ םענייק טימ טָאה ןוא בַאטש ןייז ןופ רעב

 לַאיָאר, עפַאק ןיא

 סע .רעזיײה-עפַאק עטסטמירַאב יד ןופ ענייא ןעוועג זיא "*לַאיָאר , עפַאק
 -נעמַאזוצ ךיז ןנעז ןטסיטרַא ןוא רעביירש עשידִיי ּוװ ,ץַאלּפ סָאד ןעוועג זיא
 ןַא ןופ ןעמוקעג זיא סע רעוװ .סָאד יװ רעמ ןעוועג זיא סע רעבָא .ןעמוקעג
 ןָאט קוק ַא ןפָאלעג זיא הנידמ רעדנַא ןַא ןופ וליפַא רעדָא ,טָאטש רעדנַא
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 ףיוא קוק ַא ןּפַאכ ןעמוקעג ךיוא ןענעז ןדִיי-טשינ וליפַא ,*לַאיָאר עפַאק, ןפיוא

 ,זיוה-עפַאק ןטמירַאב םעד

 טָאה סָאװ ,רימ וצ ןעמוקעגוצ רענייא זיא לָאמ ןייא יו קנעדעג ךיא

 ןעניפעג ָאד יצ ,טגערפעג ךימ ןוא טנעצקַא רענָאדנָאל ַא טימ שילגנע טדערעג

 ןעמוקעג ןעוו ןטלעז זיא ןיײלַא ינומ לוָאּפ ,סינומ לוָאּפ עכעלטע ךָאנ טשינ ךיז

 -ידיי עסיורג יד זַא ,ףירגַאב ַא טַאהעג טָאה רענעי רעבָא .*לַאיָאר, עּפַאק ןיא

 ,לַאיָאר עפַאק ןיא עוװַאק אמתסמ ןעקנירט ,סינומ לוָאּפ יד ,ןטנַאלַאט עש

 ךיז ,טריטוקסיד טָאה ןעמ .טלמוטעג דימת טָאה *לַאיָאר עפַאק; ןיא

 רעבָא .טשינ יצ טנַאלַאט טָאה רענייא יצ םעד ןגעו טגירקעג וליפַא לָאמַא

 -ייק ןוא ןיײלַא ןציז םענייא ןפערט טנעקעג טייצ רעבלעז רעד ןיא טָאה ןעמ

 ןוא ןעמונרַאפ ןעוועג דימת ןענעז ערעדנַא עלַא .ןרעטׂש טשינ םיא לָאז רענ

 ,ןטייװצ ַא ןופ טײקמַאזנייא יד טקרעמַאב טשינ טָאה ןעמ

 לייוו ,ןענַאהַאק .בַא ןגעק ףמַאק ַא טריפעג בָאה ךיא ןעוו טייצ רעד ןיא

 ןופ ןבָארּפ יד ןלעטשּפָא ןסייהעג טָאה רע זַא ,ןעוועג דׂשוח םיא בָאה ךיא

 םעד ןגעװ טכַארטעג ןוא ןײלַא רענייא ןסעזעג ךיא ןיב ,"הסנרּפ , עסעיּפ ןיימ

 -ייווצ רעד ןיא הרצ ןייא ןופ ןיירַא ךימ טריפ *הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ סָאװ

 ?תורצ ליפ ױזַא ןופרעד טָאה ןעמ זַא ,סעידעמָאק ןביירש גיוט סָאװ וצ .רעט

 ךיז חוכב ךיא ןיב .ןריפ ןעק ןענַאהַאק ןגעק ףמַאק ןיימ סָאװ וצ טסייוו רעוו

 "רָאפ, ןרַאפ ןטסנידרַאפ ליפ ױזַא טָאה רעכלעוו ,ןענַאהַאק טימ ןגָאלש וצ

 סָאװ ,רָאטקַאדער רעטסעב רעד סלַא טכַארטַאב טרעוו רעכלעוו ,"סטרעוו

 "סטרעוורָאפ, ןופ בַאטש רעצנַאג רעד טעמכ ,תמא .טַאהעג ןעוו ןבָאה ןדִיי

 יד ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ךיא ןעק רעבָא ,ןענַאהַאק ןגעק רימ טימ טציא זיא

 ,טיורב ןפרַאד ייז ,סעילימַאפ ןבָאה ייז ,ןטלַאהסיוא ןלעוװ ייז זַא ,רעביירש

 ,ץלַא ןופ רערעייט עידעמָאק ןיימ זיא רימ לייוו ,טיורב ןיימ ןייא-לעטש ךיא

 ?סָאװ טסייוו רעוו .עגושמ רעדָא ,שירַאנ רשפא טכיזניה רעד ןיא ןיב ךיא

 . טשינ זיא "הסנרּפ; ?ןָאט סָאד ייז ןלָאז סָאװרַאפ ,רעביירש ערעדנַא יד רעבָא

 .עסעיּפ רעייז

 טצעװ רע ,ןענַאהַאק ןגיזַאב לָאז ךיא ביוא זַא ,רעטייוו ךיא טכַארט ,זיא

 ?רָאטקַאדער ןרעסעב ַא רימ ןבָאה ,*סטרעוורָאפ, ןופ ןרינגיזער רימ בילוצ

 ןייז לחומ טשינ לָאמנייק גנולדנַאה ןיימ רַאפ רימ ךָאד טעװ ןעמ

 ,ַארזַא רעדנַאסקעלַא ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז ןעקנַאדעג עניימ

 -כָאקעגפיוא ןַא ןעמוקעגניײרַא זיא רע .עּפורט רענליוו רעד ןופ *רַאטס, םעד

 ;רימ וצ טגָאז ןוא רעט

 -יזרַאפ ריא זַא ,טגָאזעג רימ ןוא ןפור טקישעג ךימ טָאה ןַאהַאק .בַא;

 .עסעיּפ רעייא ןליּפש ןזָאלעג טשינ טָאה רע זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא זַא ,טרעכ
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 דר ל עצ פ ס ע טָאג אנ ח

 סָאװ טגָאזעג טשינ לָאמניײק רימ טָאה ןַאהַאק .תמא טשינ טולָאסבַא זיא סָאד

 ,"ןליּפש וצ טשינ סָאװ ןוא ןליּפש וצ ָאי

 עסעיּפ ןיימ ןופ ןבָארּפ יד טלעטשעגּפָא ריא טָאה עשז סָאװרַאפ זיא;

 ,טגערפעג ךיא בָאה "?טימ רעד ןיא

 ַארזַא טָאה ,"ךייא יו ייו רעמ ךָאנ סָאד טוט רימ זַא ,רימ טביילג;

 ןליּפש וצ ארומ ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןופ דלוש יד זיא סע, .טרעלקרעד

 בייל ,רָאסישזער רעזדנוא ןופ דלוש יד ךיוא ןוא ,עסעיּפ רענַאקירעמַא ןַא

 ,דמערפ םיא זיא ןבעל רענַאקירעמַא סָאד לייוו ,ךיז טקערש רעכלעוו ,ןָאסידַאק

 עבט ַא דימת טָאה רע .טצכערקעג ךס ַא עסעיּפ יד קידנריסישזער טָאה רע

 רעזדנוא ןעוו .טצכערקעג רעגנעל רע טָאה עידעמָאק רעייא ייב ןוא ןצכערק וצ

 -כערק ַא טרעהרעד ןוא ןבָארּפ וצ ןעמוקעגניײרַא זיא ,גרעבדלָאג ,רעטלַאוװרַאפ

 יד טלעטשענּפָא רע טָאה ,ןרָאיטקַא יד ןופ יא ,רָאסישזער ןופ יא ,יירעצ

 ."ןבָארּפ

 סָאװ ,סקיא עגעלָאק ןעמוקעגנײירַא זיא ךערּפשעג רעזדנוא ןטימ ןיא

 ןַאהַאק .בַא זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ַארזַא זַא ,סעיינ יד ןבעגעגרעביא רימ טָאה

 סלַא ןפורעגוצ םיא בָאה ךיא .עסעיּפ ןיימ ןליּפש וצ ןטָאברַאפ םיא טָאה

 : .תודע

 טסָאה וד סָאװ םיא גָאז ,סקיא עגעלָאק ןטעבעג ךיא בָאה ,"תודע גָאז,

 ,טגָאזעג םיא טָאה ןַאהַאק זַא ,טגָאזעג ריד טָאה ַארזַא זַא ,טגָאזעג רימ

 לָאמנייק םיא טָאה ַארזַא זַא ,ןעוועג הדומ דלַאב ךיז טָאה סקיא עגעלָאק

 רע לייוו ,עיזַאטנַאפ רענעגייא ןייז ןופ זיא סָאד זַא ,טגָאזעג טשינ ךַאז ַאזַא

 .ןענַאהַאק ףיוא זגורב ןעוועג זיא

 ַארזַא טָאה ,"ןענַאהַאק ןגעק עגַאלק רעייא ןעיצקירוצ דלַאב טזומ ריא,

 .טגָאזעג

 ףיוא לובליב ןייק ןכַאמ טשינ ליוו ךיא ,ןָאט סָאד זומ ןוא לעװ ךיא;

 בָאה ,"ןָאט וצ חוכב סָאד ןעד זיא רעוװ .ןענַאהַאק ףיוא טרפב ןוא םענייק

 .טגָאזעג ךיא

 -לוש רעד ןיב ךיא זַא ,ןבעגסױרַא טשינ ריא טלָאז ןעמָאנ ןיימ רעבָא;

 .סקיא עגעלָאק ןטעבעג טָאה ,"רעקיד

 -ַאק .בא זַא ,טרעלקרעד רעביירש ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ייב ןַאד בָאה ךיא

 ןיימ ןריבָארּפ טרעהעגפיוא טָאה ןעמ סָאװ םעד ןיא קידלוש טשינ זיא ןַאה

 זַא ןוא ,ןגעלָאק עניימ ןופ םענייא ןופ ןרָאװעג טריפרַאפ ןיב ךיא זַא ,עסעיּפ
 | ןבעגסױרַא טשינ עגעלָאק םענופ ןעמָאנ םעד לעװ ךיא

 ןיימ קידנעיצקירוצ גנורעלקרעד ןיימ טכַאמעג בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 ןַאד בָאה ךיא .ןעמוקעגניײרַא ןַאהַאק .בא זיא ,ןענַאהַאק ןגעק גנוקידלושַאב
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 רעבָא ,קידלוש טשינ זיא ןַאהַאק זַא ,גנורעלקרעד ןיימ ןלָאהרעדיװ טלָאװעג
 ןפורעגנָא ךימ ,ןעירשעג ןַאהַאק טָאה ,ליומ ןיימ טנפעעג בָאה ךיא רעדייא
 .קעװַא זיא ןוא ןעמענ עפרַאש רָאּפ ַא טימ

 ,ןטלַאהעגנָא רעטייוו טָאה ,רעטעברַאטימ ענייז טימ זגורב סנַאהַאק .בא
 עגַאלק ןיימ ןגיוצעגקירוצ בָאה ךיא זַא ,ןלייצרעד טנעקעג טשינ םיא טָאה ןעמ
 .ןדייר םענייק טימ טלָאװעג טשינ טָאה רע לייוו ,םיא ןגעק

 סיליג ריאמ

 ןעוועג זיא *סטרעוורָאפ , ןיא ןרוגיפ עשיטילָאּפ עקיטכיוו יד ןופ רענייא

 טשינ זיא רע ."סטרעוורָאפ , ןיא טנעגַא-ןסנָאנַא ןַא ןעוועג זיא רע .סיליג ריאמ:

 רע טָאה ךָאד ןוא שטנעמ רעטושּפ ַא ןעוועג זיא רע ,טעדליבעג ךיוה ןעוועג
 -סילַאיצָאס רעד ןיא ,עיצַאיסָאסַא *סטרעװרָאפ, רעד ןיא עלָאר ַא טליּפשעג

 .ײטרַאּפ רעשיט

 -פיוא ןַא ןעוועג זיא רע סָאװ ןעוועג זיא טייקיטכיוו ןייז רַאפ ךַאזרוא יד

 ןעוועג ךיוא זיא ןוא ערעדנַא יו טדערעג זיולב טשינ ,ןָאטעג טָאה רע .רעוט

 ןעוועג זיא רע .רעייפ ןיא ןייג טנעקעג רע טָאה גנוגייצרעביא ןייז רַאפ .ךעלרעי

 םעד יירטעג ןעװעג ךיוא זיא ןוא "סטרעוורָאפ; ןופ רעדנירג עטשרע יד ןופי

 ,"סטרעוורָאפ

 וצ דניירפ ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,דניירפ רעטוג ַא ןייז טנעקעג טָאה רע

 .ןבעגעגרעביא קידלַאװעג ןעוועג רע זיא ןצעמע

 ןיא רעדָא *סטרעװרָאפ, ןיא טייקיטיירטש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ןעוו

 עטיורג ַא טָאה ,ןטייקנדײשרַאפ-גנוניימ בילוצ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד

 טלָאװעג טָאה דצ רעדעי .ןטלַאהעג טָאה סיליג ןעמעוו טימ טליּפשעג עלָאר

 לייוו ,רעקרַאטש טליפעג ךיז ןעמ טָאה םיא טימ .טייז ןייז ףיוא ןסיליג ןבָאה

 ,דצ ןטכערעג ןטימ זיא רע זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןעמ:

 ,חָאשטשרַאב לטעטש םעד ןיא ,עיצילַאג ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע

 רע טָאה ןרָאי עטשרע יד ןיא .עלַאקס לטעטש ןיימ ןופ זיולב ליימ רָאּפ ַא:

 -ניא קרַאטש וצ ןעוועג זיא רע .רענַאיצילַאג ַא סלַא ןבעגעגסױרַא טשינ ךיז

 רעקלעפ ערעדנוזַאב ןייק ןענעקרענָא טלָאװעג טשינ טָאה רע .לַאנַאיצַאנרעט-

 רע .רענַאיצילַאג רעקרַאטש ַא ןעוועג רע זיא ךעלרעניא רעבָא .רעדנעל ןוא

 קרַאטש לשמל טָאה רע .רענַאיצילַאג ןופ סעדווירק יד רַאפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה

 -ףָאפ, ןיא טלעטשעגנָא ןרעוו לָאז רענוװַאק רענַאיצילַאג רעד זַא ,טעברַאעג

 ,רענַאיצילַאג רענעפָא ןַא ןרָאװעג רע זיא ענייז ןרָאי עטצעל יד ןיא ."סטרעוז

 ."דנַאברַאפ רענַאיצילַאג , ןֹופ דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע

 ןעמוקעגרָאפ טפָא ןענעז סָאװ ,ןענַאהַאק .בא טימ ןטייקיטיירטש יד ןיא
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 ךטימ לָאמַא ןוא ןענַאהַאק טימ ןעוועג לָאמַא סיליג זיא ,"סטרעװרָאפ/,, ןיא

 ןגעק ןעגנוקידלושַאב יד טכַאמעג בָאה ךיא ןעו ,טייצ רענעי ןיא .דצ ןרעדנַא

 ,טייז סנַאהַאק ףיוא ןוועג סיליג זיא ,ןענַאהַאק

 -לושַאב ןיימ ןגיוצעגקירוצ ךעלטנפע טַָאהעג ןיוש בָאה ךיא יװ םעדכָאנ

 :סיליג ךימ טָאה ,טסווװעג טשינ ןופרעד טָאה ןַאהַאק ןוא ןענַאהַאק ןגעק גנוקיד

 ףיוא ןכַאז עכלעזַא טגָאז ריא ,טסייה סָאװ ,שטייט'ס, :טגָאזעג ןוא טנגעגַאב

 ,"קידלוש טשינ זיא רע זַא ,ןריווושעג רימ רַאּפ ךיז טָאה רע ?ןענַאהַאק

 םיא ןוא טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה ,"קידלוש טשינ עקַאט זיא רע;
 ,עטכישעג עצנַאג יד טלייצרעד

 "לושטנַא סָאװרַאפ , ,טגערפעג רע טָאה ,*!ריא טגייווש סָאװרַאפ ָאט,

 *?םיא רַאפ טשינ ךיז ריא טקיד

 גנולמַאזרַאפ רעכעלטנפע ןַא ייב עגַאלק ןיימ ןגיוצעגקירוצ בָאה ךיא;

 ליוו רע רעבָא .םיא רַאפ ןקידלושטנַא ךיז טלָאװעג בָאה ךיא .רעביירש יד ןופ

 ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"ןרעהסיוא טשינ ךימ

 סָאװ טלייצרעד טשינ ןענַאהַאק טָאה גנולמַאזרַאפ רעד ןופ רענייק ןוא;

 ,טגערפעג סיליג טָאה ,*?טגָאזעג טרָאד טָאה ריא

 ,טרעלקרעד םיא ךיא בָאה ,?טשינ זַא ,סיוא טעז סע;

 "רעד רימ טָאה ,ךיז וצ ןפורעגניירַא ךימ ןַאהַאק טָאה רעטעּפש גָאט ַא

 סייוו ךיא; :טגָאזעג ןוא טרָאװ ַא ןדייר ןזָאלעג טׂשינ ךימ ,טנַאה יד טגנַאל

 -וצקירוצ טומ ןבָאה רַאפ ךייא קנַאד ךיא ,טלייצרעד רימ טָאה סיליג .סעלַא

 סע .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ךָאד ךייא לע ידא .גנוקידלושַאמ רעייא ןעֶיצ

 א ןופ ןעמָאנ םעד ןבעגסױרַא טשינ טליוו ריא סָאװ ךייא ןופ ןייש רעייז זיא

 "ןייק ךייא לע ךיא .עטָאלב ַאזַא ןיא טריפעגניײרַא ךייא טָאה סָאװ ,עגעלָאק

 טכַאמעג רימ ףיא טָאה סָאװ רעד ןעוועג זיא סע רעו ןגערפ טשינ לָאמ
 ,"גנולדנַאה רעייא רימ טלעפעג סע .לובליב םעד

 -סױרַא לָאז ךיא רימ ןופ טנָאמעג טשינ לָאמנייק טָאה ןַאהַאק .בא ןוא

 ,טריפרַאפ ךימ טָאה סָאװ ,רעביירש םענופ ןעמָאנ םעד ןבעג
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 רעלדנַאס ץרּפ

 -ַאּפמָאק עשידִיי עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעלדנַאס ץרּפ

 .רעטַאעט ןשידִיי םעד טפַארק-גנופַאש ןייז טעמדיוועג טָאה סָאװ ,סרָאטיז

 ענייא .סעטערעּפָא עכיירגלָאפרעד ענייז ךרוד טמירַאב ןעוועג זיא רע

 ,"הנותח עשינעמור יד; ןעוועג זיא ןסעיּפ עשילַאקיזומ עטסרעלוּפָאּפ ענייז ןופ

 .טייצ עגנַאל רָאג ַא ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ

 זיא רע סָאװ ,םעד ךרוד טלעװ:-רעטַאעט רעד ןיא טבילַאב ןעוועג זיא רע

 רעטוג, ַא טפור'מ סָאװ ,ןעמעלַא וצ רענעזָאלעגוצ ַא ,רעכעליירפ ַא ןעוועג

 םיא טָאה ןעמ ןוא ןשטנעמ טימ ןרָאװעג טדניײרפַאב לענׂש זיא רֹע ."רעדורב

 .טאהעג ביל רַאפרעד

 עג םיא ןופ בָאה ךיא .סנטייורעד ןופ זיולב טנעקעג םיא בָאה ךיא

 בָאה ךיא ןוא ןזיירק ענייז ןיא ןעוועג טשינ לָאמנייק ןיב ךיא רעבָא ,טרעה

 ,טדערעג טשינ ךעלנעזרעּפ םיא טימ לָאמנייק רַאפרעד

 ןעגנַאגעגוצ זיא רע ,"לַאיָאר עפַאק, ןיא טנעקַאב רימ טימ ךיז טָאה רע

 טברַאטש ןעוו , ןבירשעגנָא טָאה סָאװ רעד ךָאד טנעז ריא; :טגָאזעג ןוא רימ וצ

 טצעזעגקעװַא ךיז ,טנַאה יד טגנַאלרעד רימ רע טָאה קידנגָאז סָאד ןוא *?רע

 רימ טימ ןדייר ןביוהעגנָא ןוא ,רימ ןוא ךיז רַאָפ סעּפע טלעטשַאב ,רימ ןבעל

 .ןרָאי ךס ַא טניז ןיוש ךימ ןעק רע יװ ױזַא

 ןעוועג זיא סע .גנומיטש רעשיטסימיסעּפ ַא ןיא ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא

 ןופ ןבָארּפ יירד טכַאמעג טָאה עּפורט רענליוו יד יו םעדכָאנ םישדח רָאּפ ַא

 -עג ייוו ױזַא רימ טָאה סָאד .טגײלעגקעװַא יז ןוא ?הסנרּפ , עידעמָאק ןיימ

 -גייק רעמ טקנעדעג בָאה ןוא ךיז וצ ןעמוק טנעקעג טשינ בָאה ךיא זַא ,ןָאט

 קידנקוק טשינ ,טכודעגסיוא ךיז טָאה רימ .ןסעיּפ ןייק ןביירש וצ טשינ לָאמ

 רַאפ ךיז טקידנע טלעוװ יד זַא ,גנוי רעייז ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא סָאװ ,םעד ףיוא

 יד ןגָארקעג ביל בָאה ךיא ,ןײלַא ןייז וצ טַאהעג ביל ןַאד בָאה ךיא ,רימ

 .טײקמַאזנייא

 ןופ ןָאט רעשירעדורב:טוג ןייז ןוא רימ וצ ןעמוקוצ סרעלדנַאס ץרַּפ

 ,גנומיטש ןיימ ןביוהעגפיוא טָאה .רימ וצ ןדייר

 ךיז ןוא ,"רע טברַאטש ןעוו , עידעמָאק ןיימ טביולעג קרַאטש טָאה רע
 .ןסעיּפ ענעיורטש וצ קיזומ טביירש רע זַא ,טגָאלקַאב

 ,טגָאזעג רע טָאה ,"רימ רַאפ סעּפע טביירש ריא ןעוו ,;יַא;
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 רע זַא ,רימ וצ טרעטסײגַאב ױזַא ןוא םערַאװ יױזַא טדערעג טָאה רע

 ןופ טלַאה רעקיזומ ַאזַא סָאװ סָאד .המשנ עיינ ַא רימ ןיא ןזָאלבעגנײרַא טָאה

 ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא שטָאכ ,ךַאז עסיורג ַא רָאג ןעוועג רימ ייב זיא רימ

 ,ןביירש טשינ ָאטערביל ןייק םיא רַאפ ןעק ךיא זַא

 טלָאװעג טלָאװ ךיא -- טגָאזעג םיא ךיא טָאה --- רעלדנַאס רעה --

 ךיא .סָאטערביל ןייק ןביירש טשינ רעדייל ןעק ךיא רעבָא ,ןביירש ךייא רַאפ

 טבייה ןעמ יו טשינ וליּפַא סייוו ךיא ןאו ןבירשעג טשינ לָאמנייק סָאד בָאה

 ,ןביירש וצ ךַאז ַאזַא ןָא

 סָאטערביל ןייק ןביירש טשינ טנעק ריא זַא ,טסייוו ריא סָאװ סָאד --

 יז זַא ,ןעניימ ערעדנַא יד --- טגָאזעג רעלדנַאס ץרּפ טָאה --- טוג ןיוש זיא

 ,טשינ ןעק ןעמ זַא ,טסייוו ןעמ זַא .ןביירש ןוא ,טשינ ןענעק ןוא ָאי ןענעק

 ,הגרדמ עכיוה ַא ןיוש סע זיא

 וצ טרעהעגפיוא טשינ ךיז טָאה רע .סעומש ןגנַאל ַא טַאהעג ןבָאה רימ

 ,ןיז ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,תוישעמ וצ קיזומ ןביירש ףרַאד רע זַא ,ןגָאלקַאב

 רימ וצ טרילעּפַא קרַאטש טָאה רע .ןבירשעג טכעלש ןענעז סָאװ ןסעיּפ וצ

 ,טגָאזעג רע טָאה ,ןפלעה רימ טעװ רע .ָאטערביל ַא ןביירש ןווּורּפ וצ

 ,טשינ ןעק ךיא זַא ,גנורעלקרעד ןיימ ,טלָאהרעדיװ בָאה ךיא

 דָאב שיקרעט ַא ןיא ןייג םיא טימ לָאז ךיא זַא ,ןטעבעג ךימ טָאה רע

 ןלייצרעד ךיז ,ןדייר רימ ןלָאז טרָאד קידנציוש ןוא טכַאנ רעצנַאג ַא רַאפ

 ךיוא זיא ,טשינ זַא ןוא ,ןעמוקסירַא סעּפע ןופרעד טעוו רׂשפא .תוישעמ

 ,ןלַאפרַאפ

 .גאלשרָאפ ןייז ןעמונעגנָא בָאה ךיא

 םיא ךיא בָאה ,ןטייווצ ןבעל רענייא ,ךעלטעב ףיוא דָאב ןיא קידנגיל

 !סע זיא סָאד טָא; ןפורעגסיוא טָאה רע ןוא השעמ עשידיסח ַא טלייצרעד

 ןענעיילרעביא ןלעװ רימ .טקַא ןטשרע ןַא טשרעוצ טכַאמ .ןָא סָאד טביירש

 ."רעטייוו ןָאט וצ סָאװ ןעז ןוא

 ןוא גנורעטסיײגַאב טימ טקעטשעגנָא םזַאיזוטנע ןייז טימ ךימ טָאה רע

 טקַא ןטשרע ןַא םיא רַאפ ןביירש ןביוהעגנָא ,םייהַא קידנעמוק ,ןַאד בָאה ךיא

 טעװ סע סָאװ .ןטקַא ייווצ ןצנַאג ןיא ןייז טלָאזעג טָאה סע .עסעיּפ ַא ןופ

 רעלדנַאס ץרּפ רעבָא .טסּוװעג טשינ ךיא בָאה טקַא ןטייווצ ןיא ןעמוקרָאפ

 רעד זיא עסעיּפ רעשילַאקיזומ ַא ןיא .טשינ ךיז טגרָאז, :טגָאזעג רימ טָאה

 ."טקַא רעטשרע רעד רקיע

 עסעיּפ ןיימ ןופ ךעלטעלב עטשרע יד ןביירש ןביױהעגנָא בָאה ךיא ןעוו

 שיט ןפיוא טזָאלעגרעביא טּפירקסונַאמ םעד ךיא בָאה ,רעלדנַאס ץרּפ רַאפ

 -וצ ןיב ךיא ןעוו .רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא ןעגנַאעגנײרַא ןיב ןוא עלייוו ַא רַאפ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןיימ ןוא דרע רעד ףיוא ןפָארטעג טּפירקסונַאמ ןיימ ךיא בָאה ,ןעמוקעגקיר

 .ךעלטעלב עכעלטע טייקעג טָאה ,ןבעל לָאז ,עלעשריה

 טָאה ,ךעלטעלב יד ןעמונעגסױרַא ליומ סדניק ןיימ ןופ בָאה ךיא ןעוו

 ,דלַאװעג ַא טכַאמעג רע

 ,טייוו דניק סָאד סָאװרַאפ טגערפעג ןוא ןעמוקעגניײרַא זיא רעגיווש ןיימ

 .עסעיּפ ַא עניימ ןסעפיוא ליוו רע זַא ,טרעלקרעד ריא בָאה ךיא

 טרעפטנערַאפ רעגיווש ןיימ טָאה ,"טוט רע סָאװ רע טסייוו אמתסמ;

 ,ןעלעשריה ןיימ

 ןיוש ינעשז ַא טסקַאװ רע זַא ,ןעז ןעק ןעמ זַא ,טרעלקרעד ךיוא טָאה יז

 רעכעה זיא סָאװ שיט-ביירש םוב טעּפַארדעגפױרַא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןופרעד

 טימ ןרָאװעג ןָאטעג ךָאד זיא סָאד .ךעלטעלב יד וצ טגנַאלרעד ןוא םיא ןופ

 ,רינעשזניא רעסיורג ַא טסקַאװ רע .ןַאלּפ ַא

 ריא וצ טמיטשעגוצ ךיא בָאה ,"טכַאמעג סָאד טָאה רע לענש יװ ןוא;

 -פיוא ןעוועג עקַאט רע טלָאװ ,טונימ רָאּפ ַא ךָאנ ךיז םַאז ךיא ןעוו ,, .גנוניימ

 ,*עסעיּפ עצנַאג יד ןסעגעג

 .טגָאזעג רעגיווש ןיימ טָאה ,"עלעשריה ןייד ,יירטעג רעייז ריד זיא רע,

 עג טסָאה וד יװ עסעיּפ ַא ןופ תורצ ןבָאה רעדיוו טסלָאז וד טשינ ליוו רע;

 ."הסנרּפ; עידעמָאק ןייד ןופ טַאה

 ןוא עסעיּפ רעשידיסח רעד ןופ טקַא ןטשרע ןיימ טקידנעעג בָאה ךיא

 טעװ ןעמ, .ןלעפעג טקַא רעד זיא םיא .רעלדנַאס ץרּפ רַאפ טנעיילעג םיא

 -עג רע טָאה ,"טוג זיא'ס רעבָא ,ןעגנורעדנע עשינכעט רַאּפ ַא ןכַאמ ןפרַאד

 ,טגָאז

 .טגערפעג ךיא בָאה ,*?טקַא ןטייווצ ַא טימ ןייז טעוװ סָאװ ןוא;

 ךייא ןופ לע ךיא ןוא דָאב שיקרעט ַא ןיא ןייג רעדיוו ןלעװ רימ,

 ,טגָאזעג רע טָאה ,*טקַא ןטייווצ ַא ןעּפמָאּפסױרַא

 טָאה רע .ןײרַא דָאב ןיא ןייג וצ רעדיוװ גָאט ַא טמיטשַאב ןבָאה רימ

 וצ רימ רעטַאעט ןייז ןופ רעמיטנגייא ןטימ ןדייר טעװו רע זַא ,טגָאזעג ךיוא

 יו לענש ױזַא "סיטלעיַָאר, יד ןופ ןובשח ןפיוא ,סיורָאפ ןיא קעשט ַא ןבעג

 .טקַא ןטייווצ ןיימ ןביירש ןבייהנָא לעװ ךיא

 שטנעמ ַא זיא רעלדנַאס ץרּפ זַא ,ןשטנעמ-רעטַאעט ןופ טרעהעג בָאה ךיא

 סָאװ ןשטנעמ-רעטַאעט ןַארַאפ .ןזָאלרַאפ ךיז ןעק ןעמ טרָאװ סנעמעוו ףיוא

 רעלדנַאס רעבָא ,דירַאי ַא למיה ןפיוא יו סָאד זיא ,סעּפע ןכערּפשרַאפ ייז זַא

 ןשטנעמ ענעי ןופ ןעוועג טשינ זיא

 עטערעּפָא ןַא ןבָאה ךיא לעװ ןרעלדנַאס ךרוד זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא

 ןפיוא טייקירעגיינ סיורג טימ טרַאװעג בָאה ךיא .עניב רעשידִיי רעד ףיוא
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 ד ? על פ ס עט ַאג א נג ח

 ַא ןפַאש ןוא ןיײרַא דָאב ןיא ןייג ןרעלדנַאס ץרּפ טימ לעװ ךיא ןעוו גָאט

 -ַאב ןייק טַאהעג טשינ ךיא בָאה ,ןביירש לעװ ךיא סָאװ ןגעוו .טקַא ןטייווצ

 ,רעסַאפרַאפ-קיזומ ןטמירַאב םעד ףיוא טזָאלרַאפ ךיז בָאה ךיא רעבָא ,ףירג

 .ןּפעלשסױרַא סעּפע רימ ייב ןיוש טעװ רע זַא

 ץרּפ טימ ןייג טפרַאדעג בָאה ךיא ןעוו גָאט רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו

 "עג זיא רע זַא ,גנוטייצ ןיא טנעיילעג ךיא בָאה ,ןיײרַא דָאב ןיא ןרעלדַאנס

 .ןברָאטש

 ,ןרעלדנַאס ץרּפ רַאפ ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,עסעיּפ רעד ןופ טקַא רעד

 ןבעל טגײלעגקעװַא םיא בָאה ךיא ,לדָאלּפוש ןיא ןגיל רימ ייב ןבילבעג זיא

 ,גנונעפָאה יד ןבעגעגפיוא בָאה ךיא יװ טקנוּפ ןוא ,*הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ

 יד ןבעגעגפיוא ךיא בָאה ױזַא ,"הסנרּפ, ןיימ ןליּפש לָאמַא טעוװ ןעמ זַא

 .ןעמָאנ ןייק טַאהעג טשינרָאג טָאה רעכלעוו ,טקַא ןטשרע ןיימ ףיוא גנונעפָאה

 ךילַאק בקעי

 לָאז ךיא זַא ,קנַאדעג ַא ןייא גנולצולּפ רימ טלַאפ .טייצ ַא קעװַא זיא'ס

 בקעי .ןפיוקרַאפ םיא סע ןוא ךילַאק בקעי וצ ןגָארטקעװַא טקַא ןטשרע ןיימ
 ּוװ ,רעטַאעט וינעווע דנָאקעס ןופ רָאטקעריד רעד ןעוועג טלָאמעד זיא ךילַאק

 .ןָאקיּפ ילַאמ עטמירַאב יד ןעוועג זיא "*רַאטס;, רעד

 ןוא קנַארק ןרָאװעג זיא בייוו ןיימ ןעוו טייצ ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 בָאה ךיא .טלעג ןיא טקיטיינעג ךיז בָאה ךיא .עיצַארעּפָא ןַא ןבָאה טזומעג

 .עיצַארעּפָא ןַא רַאפ ןלָאצ וצ גונעג טרָאּפשעגּפָא טשינ ןטסנידרַאפ עניימ ןופ

 "דנַאס ץרּפ ןרַאפ ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,טקַא םעד ןיא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה

 סע ביוא .טלעג ןופרעד ןגירק ןוא טקַא םעד ןפיוקרַאפ וצ טרעלקעג ןוא ,רעל

 ךיא ,יַא ?ןכילַאק ןלעפעג טשינ סע לָאז סָאװרַאפ ָאט ,ןלעפעג ןרעלדנַאס זיא

 ןוא טקַא ןטייווצ ַא ןכַאמוצ ךיז ךילַאק לָאז ?טקַא ןטייװצ ןייק טשינ בָאה

 ,םעד ףיוא ןעמָאנ ןיימ טשינ ליוװ ךיא .טקַא ןייא זיולב רַאפ ןלָאצַאב רימ

 ,רָאטקָאד ןרַאפ טלעג זיולב ליוו ךיא

 -עגפיוא ךימ טָאה רע .ךילַאק בקעי וצ קעװַא גָאט ןבלעז םעד ןיב ךיא

 טפָא געלפ ךיא .טנַאקַאב טוג ןעוועג םיא טימ ןיב ךיא .ךעלטניירפ רָאג ןעמונ

 .טליּפש ןָאקיּפ ילַאמ עקידווענח יד יו ןעז רעטַאעט םענעי ןיא ןעמוק

 רע טָאה ,עסעיּפ ַא ןופ טקַא ןַא בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןעוו

 ןענעפע וצ טכיל טימ עסעיּפ ַא ךוז ךיא .ךיילג רימ םיא טנעייל; :טגָאזעג

 ."ןָאזעס םעד

 רעייז זיא'ס, :טגָאזעג טָאה רע ןוא טקַא םעד טנעיילעגרעביא בָאה ךיא

 רעסַאפרַאפיקיזומ רעד זַא ,"קיזומ רַאפ ןביירש וצ יוװ ךָאד טסייוו ריא .טוג
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טשינ םיא ךיא בָאה ,תוצע ןבעגעג רימ ,ןפלָאהעג רימ טָאה רעלדנַאס ץרּפ
 ,טלייצרעד:

 .טגערפעג םיא ךיא בָאה -- ??טקַא ןטייווצ ַא טימ זיא סָאװ ןוא ;

 ,טגָאזעג ךילַאק טָאה ,"טקַא ןטייווצ ַא ןגעוו ןדיירכרוד ךיז ןלעװ רימ,

 יד ןליּפש טצװ ילַאמ ,טקַא ןטשרע ןטוג ַא ןבָאה רימ סָאװ זיא רקיע רעד

 "!ןייז סע טעװ יז ןציבר עקידווענח ערעייט ַא רַאפ סָאװ .ןציבר

 ךימ ,ןציבר סלַא ןילַאמ ןגעוו גנורעטסײגַאב סיורג טימ טדערעג טָאה רע

 ןיא סעּפע ןעמענ וצ זדנוא רַאפ טלעטשַאב ,ןַארָאטסער ַא ןיא טריפעגנײרַא
 , ;טגָאזעג ןוא ןיירַא ליומ

 יקסנישמור ףעזָאי רַאפ טקַא ןטשרע רעייא ןענעיילרעביא לעװ ךיא;

 ,(רעטַאעט םענעי ןיא רעסַאּפרַאפ-קיזומ רעד ןעוועג טלָאמעד זיא יקסנישמור)}

 ןעמָאזוצ רימ ןלעװ ןַאד ןוא ,ןלעפעג ןיקסנישמור טעוו'ס זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 .*טקַא ןטייווצ ַא ןגעוו ןטארַאב ךיז

 "?ףסעיּפ ַא ךָאנ טָאה ריא; :ךימ רע טגערפ קידנדייר ױזַא ןוא

 ןעמָאנ ןטימ ,עסעיּפ ַא ןבירׂשעגנָא בָאה ךיא; ,םיא ךיא גָאז ,?ָאיא |

 ."טשינ יז ליוװ רענייק זיא ,"הסנרּפ;

 ןענעייל וצ ביל בָאה ךיא; ,טגָאזעג רע טָאה ,*עסעיּפ יד רימ טגנערב;

 טפָא ןנעז גלָאפרעד רעטסערג רעד .טשינ ייז ןלעפעג םענייק סָאװ ןסעיּפ
 ,טגָאזעג רע טָאה ,"טשינ ןלעפעג סָאװ ןסעיּפ

 ,םיא לייצרעד ךיא ."הסנרּפ; ןופ טלַאהניא םעד ןגעוו ךימ טגערפ רע

 ןרעמיטנגייא יד ןליּפש טעװ ילַאמ ,עסעיּפ יד טנייה ךָאנ רימ טגנערב,

 -שיּפ יד טגנערב !רַאברעדנוװװו ,הנמלא עטַארייהרַאפ ַא ,טפעשעגיגרַאװסיז ןופ

 לעװ ךיא זַא ,ןייז ןעק סע; .ןפורעגסיוא רע טָאה ,"ךעלגעמ יו לענש ױזַא עס

 ,"ןסציּפ עדייב ןפיוק ךייא ייב

 עידעמָאק ןיימ טּפַאכעג .ןסעגעגּפָא לענש ןוא ןעמוקעג םייהַא ןיב ךיא

 ,ריא טימ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא *הסנרּפ;

 .עידעמָאק ןיימ טימ ךיז גָארט ךיא יו טקרעמַאב טָאה רעגיווש ןיימ

 לָאז טָאג, ,טגָאזעג יז טָאה ,"הסנרּפ; ןענעייל רעדיוװ ןיוש טסייג וד;
 " ,,!ןפלעה ריד

 יקסנישמור ףסוי

 רימ טָאה ,רעטַאעט וינעווע דנָאקעס ןופ רָאטקעריד רעד ,ךילַאק בקעי

 סע ןוא "הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ טנעיילעגרעביא טָאה רע זַא .ןסיוו טזָאלעג

 רעד ,יקסנישמור ףסוי רַאפ טנעיילעג ןיוש ךיוא סָאד טָאה רע .םיא טלעפעג |

 עדייב ןוא ,טרעלקרעד רע טָאה ,רעטַאעט םענעי ןיא קיזומ ןופ רעסַאפרַאפ
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 רע .טגָאזעג רֶע טָאה ,רעבָא .עסעיּפ יד ןריפוצפיוא יװ רענעלּפ ןיוש ןבָאה

 ָךלָאז רימ ןוא יקסנישמור ףסוי טימ ןוא םיא טימ ןפערט ךיז לָאז ךיא ליוו

 .םעד ןגעוו ןדיירכרוד ךיז

 טָאה ןיקסנישמור ףסוי טימ ןעגנערבנעמַאזוצ ךימ ליוו רע סָאװ סָאד

 'ךיז בָאה ךיא .ןיקסנישמור רַאפ טַאהעג ארומ בָאה ךיא .טקעמשעג טשינ רימ

 עבלעזַא טגָאזעג טָאה רע ןוא לַאיָאר עפַאק ןיא טנעקַאב לָאמניײא םיא טימ

 טדערעג רע טָאה טשרעוצ .ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ רימ ןענעז סָאװ רעטרעוו

 וצ ןביוהעגנָא טָאה רע ןעוו ,ךָאנרעד רעבָא ,ןציוו טגָאזעג ,ךעלטניירפ רעייז

 'ףעייז טָאה רע זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא ,קיזומ ןייז ןגעוװ ןוא ןסעיּפ ןגעוו ןדייר
 {םיא ייב .ןבירשעגנָא טָאה רעביירש ַא סָאװ עסעיּפ ַא רַאפ ץרא ךרד קיניײװ

 -.ןעגניז לָאז ןעמ לטימ ַא סלַא ןעניד ףרַאד עסעיּפ יד .קיזומ ןייז רקיע רעד זיא

 טרעדנוה זיא סָאװ עסעיּפ ַא ביל טשינ בָאה ךיא; :טגָאזעג ,לשמל ,טָאה רע

 --שביז עקירעביא יד ,טנעצָארּפ קיסיירד זיולב ןייז ףרַאד יז .עסעיּפ טנעצָארּפ

 ,"קיזומ ןייז ףרַאד טנעצָארּפ קיצ

 לייוו ,עסעיּפ ַא ןפיוקרַאפ ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןייג טשינ ךָאד לעװ ךיא רעבָא

 -.טלעג ןיא טקיטיײנעג ךיז בָאה ךיא .ןעגנוניימ סיקסנישמור טשינ ןלעפעג רימ

 רענייק ןוא לדָאלפוש ןיא גנַאל ױזַא ןגעלעג רימ ייב זיא *הסנרּפ, עסעיּפ יד
 געקנַאד ךָאד ךיא ףרַאד ,ךימ ןעמ טפור טציא .טגערפעג טשינ ריא ףיוא טָאה

 ,טָאג

 ךכילַאק בקעי ןוא ןיקסנישמור ףסוי טימ ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןיב ךיא

 .רעטַאעט וינעווע דנַאקעס ןופ סיפָא ןיא

 ךלעפעג ןיקסנישמור יא ןוא םיא יא זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה ךילַאק בקעי

 יד יא ןוא טקַא רעשידיסח רעטשרע רעד יא ,ןסעיפ עדייב עניימ קרַאטש

 ."הסנרּפ, עידעמָאק

 טָאה -- טכעלש טשינ רָאג ןבירשעג זיא טקַא רעשידיסח רעייא --

 ךיינ יד ןיוש טעװ ןעמ רעבָא .ליפוצ טדער ןעמ רעבָא --- טגָאזעג יקסנישמור

 טוג ןעק רע .ןכילַאק ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז טנעק ריא .ןפרַאװסױרַא דייר סָאמ

 .ןסעיּפ ףיוא עיצַארעּפָא ןַא ןכַאמ
 'ױצ טדער יקסנישמור יװ ןדירפוצ טשינ ןיב ךיא זַא ,ןעזעג טָאה ךילַאק

 'ריא טעװ ןָאט לע ךיא סָאװ, :טגָאזעג ןוא טשימעגניײרַא ךיז רע טָאה ,רימ

 ."ןלייצרעד ךייא לעװ ךיא .ןסיוו

 .תולעמ טָאה -- טגָאזעג יקסנישמור טָאה --- ?הסנרּפ,; רעייא ןוא ---

 :סירָאמ רַאפ טוג זיא סָאד .ןלָאר ךס ַא טָאה יז :תונורסח זדנוא רַאפ ןענעז סָאװ

 'רַאפ עקירעביא סָאד ןוא ןָאקיּפ ילַאמ רַאפ עלָאר ןייא ןפרַאד רימ .ץרַאװש
 .ןכילַאק ףיוא ךיז טזָאלרַאפ רעבָא .גנַאזעג
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טגָאזעג רע טָאה ,ןקָארשעגרעביא לסיבַא ןיב ךיא זַא ,ןעזעג טָאה ךילַאק

 טניימ יקסנישמוור .ןקערׂש טשינרָאג ךיז טפרַאד ריא -- :ןָאט ןכייוו ַא ןיא

 ןכַאמ יז טעװ סָאװ ,עסעיּפ רעייא ןגעוו ןַאלּפ ַא טעברַאעגסיױא טָאה רע .טוג

 .גלָאפרעד ןסיורג רָאג ַא רַאפ

 ןלעוװ --- טגָאזעג יקסנישמור טָאה --- ןַאלּפ ןיימ ןָא טמענ ריא ביוא ---

 .טלצג ךס ַא ןכַאמ טעוװ ריא ןוא עסעיּפ רעייא טימ ןָאזעס םעד ןענעפע רימ

 ןייז טעװ סעסקוס רעד .ןבעג ךיילג ךייא רימ ןלעוו רעלָאד טרעדנוה רָאַּפ ַא

 ,קידלַאװעג

 ןעמ ןוא טלעג ךיילג טיג ןעמ ,ןצרַאה ןפיוא רעטכייל ןרָאװעג רימ זיא'ס

 .ןָאזעס םעד עסעיּפ ןיימ טימ ןענעפע טעוװ

 -רעד --- ,ןסימָארּפמָאק ןכַאמ ןעמ זומ ,גלָאפרעד ןבָאה ליוו ןעמ ביוא ---

 .ןָאט ןכעלפעה ןליטש ַא ןיא ךילַאק טרעלק

 -עייא ןופ ןלָאז רימ זַא --- יקסנישמור טרעלקרעד --- זיא ןַאלּפ ןיימ ---

 רעטשרע רעד ןייז טעװ טקַא רעשידיסח רעייא .ענייא ןכַאמ ןסעיּפ עדייב ער

 טקַא ןטשרע ןיא .טקַא ןטייווצ א ןכַאמ רימ ןלעװ *?הסנרּפ; רעייא ןופ ;טקַא

 וצ סע טזָאל .הנמלַא ןַא ןייז יז טעוװ ןטייווצ ןיא ןוא ןציבר א ןייז ילַאמ טעוװו

 ,ןכילַאק ֹוצ ןוא רימ

 "רעד --- ןעגנורעדנע יד ןכַאמ ןפלעה וצ ןבָאה ןפרַאד ךייא לעװ ךיא ---

 ךייא טימ ךיז ןלעװ רימ -- ןטסיירט קידנלעוו ךימ ,ךילַאק רימ טרעלק

 ,ןטארַאב

 רעטכייל ןכַאמ רימ ןוא ןְקִיּורַאב טוװורּפעג לָאמ עלַא ךימ טָאה ךילַאק

 | .ץרַאה סָאד
 -רעד רעטייוו יקסנישמור טָאה -- עלעזייר ןסייה טעװ עסעיּפ יד ---

 טעוװ ,ןציבר סלַא ,עלעזייר ױזַא יוװ ןַאלּפ ַא ןיוש ןבָאה רימ ןוא --- טרעלק

 .דרעפ ַא ףיוא קידנטייר עניב רעד ףיוא ןעמוקנײרַא טקַא ןטשרע ןיא

 זַא ,טניימעג בָאה ךיא ,טרעדנוװרַאפ ןיקסנישמור טקוקעגנָא בָאה ךיא

 ןימ ןיא ?דרעפ ַא ףיוא ןטייר ןציבר ַא טעוװ ױזַא יוװ .געוו ןופ טדער רע

 גנולצולּפ סעּפע סָאװ ,ךַאז ַאזַא ףיוא גנוטיידנָא םוש ןייק ָאטשינ זיא עסעיּפ
 ?דרעפ ַא

 עניב רעד ףיוא ןעמוקפיורַא טעװ ילַאמ זַא ,טניימ'ס סָאװ טסייוו ריא ---

 --- ןווָאלּפַא ןופ ןלַאפנייא טעװ רעטַאעט סָאד .דרעפ סייוו ַא ףיוא קידנטייר

 ,גנורעטסיײגַאב טימ יקסנישמור רימ טרעלקרעד

 ,טשינ ךימ טרעטסײגַאב דרעפ ןגעו השעמ יד זַא ,טעז ךילַאק בקעי

 זיא ןבײרטנײרַא ףרַאד סָאד ,רעכיז טשינ ךָאנ זיא דרעפ ןגעוו,; :רע טגָאז

 וצ יו ןסיוו לָאז סָאװ ,דרעפ טנרעלעג ַא ןגירק ףרַאד ןעמ .ןבַאגסױא עסיורג
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 ד לע פ ס עטָאג אנ ח

 שטנעמ ַא ןטלַאה ףרַאד ןעמ .ןעשָאלָאּפס טשינ ךיז ןוא עניב ַא ףיוא ןייג

 רעבָא ןלעװ רימ .טשינ ךָאנ רימ ןסייוו .דרעפ ןפיוא ןבעג גנוטכַא לָאז סָאװ
 .גלָאפרעד ַא ןייז לָאז סע זַא ,סעלַא ןָאט

 רשפא -- ךיא גָאז -- ןכַאז עכלעזַא ןיא טשינ ךיז יײטשרַאפ ךיא ---

 וצ רעבָא .גלָאפרעד ַא רַאפ עסעיּפ ַא ןכַאמ ןפלעה וצ דרעפ ַא ןבָאה ןעמ זומ
 ?עסעיּפ ןייא ןסעיּפ ייווצ ןופ ןכַאמ סָאװ

 ,םעד ןגעק ןעוועג ביײהנָא ןיא זיא רע זַא ,רימ טרעלקרעד ךילַאק בקעי

 -עגנייא זיא יקסנישמור רעבָא .ענייא ןסעיּפ ייווצ ןופ ןכַאמ לָאז ןעמ זַא

 ,גלָאפרעד ַא ןייז ןעק סע סָאװ טסייוו רע .רעטַאעט טוג ןעק רע ןוא טרַאּפש

 ךיא --- ךיא רעלקרעד --- טקַא ןשידיסח ןרַאפ ױזַא טשינ טרַא ךימ --

 ,דרעפ ַא ןעײרדמורַא םעד ןיא ךיז לָאז .טעברַאעג רעווש טשינ םעד ףיוא בָאה

 טעװ ןעמ ןוא ןרָאי טעברַאעג ךיא בָאה "הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ ףיוא רעבָא

 ןוא ןצנַאט טעװ ןעמ ןכלעוו ןיא ,טקַא ןייא זיולב ןכַאמ ןטקַא יירד עניימ ןופ

 .טשינרָאג ןופרעד ןרעוװ ךָאד טעוו'ס ?ןביילב ןופרעד טעוװ סָאװ ,ןעגניז

 ןיא טליּפש ילַאמ זַא -- ךילַאק טרעלקרעד -- תועט ַא טָאה ריא ---

 ןסייה טעװ עסעיּפ רעייא .קיטכיו טרעוװ סע :סעּפע ןיוש סע טרעוװ ,סעּפע

 םעד ץוח ַא ?רעסעב ןייז ךָאנ ןעק סָאװ ,עלעזייר ןייז טעװ ילַאמ ןוא עלעזייר

 יירד ןיא עידעמָאק ַא סלַא "הסנרּפ; רעייא קעװַא טשינ ךייא ייב ךיא םענ

 ריא יװ ױזַא קיזומ ןָא עסעיּפ רעייא ןליּפש ןלעװ טעוװ רעצעמע ביוא ,ןטקַא

 ןרעטש טשינ ךייא רימ ןלעוװ ,ןבירשעג סע טָאה

 ךיא ןוא רימ ףיוא גנוקריוו ַא טַאהעג ןבָאה סכילַאק רעטרעוו עטצעל יד

 | ,טמיטשעגנייא בָאה

 ייעלעזייר,
 ךיא בָאה ,ןעלעזייר ןופ גנולעטשרָאפ עטשרע יד ןעזעג בָאה ךיא ןעוו

 ןעמ ."ַאכוּפעשט , א טַאלג סעּפע יצ ,עסעיּפ ַא זיא סָאד יצ טסּוװעג טשינ

 ילֲאמ .קיטײװיּפָאק ַא ןגָארקעג דלַאב בָאה ךיא זַא ,ןעגנוזעג ליפ ױזַא טָאה

 רַאפ זָאלּפַא רעד רעבָא ,דרעפ ַא ףיוא קידנטייר ןעמוקעגסױרַא זיא ןָאקיּפ

 ןעמוקעגסױרַא טלָאװ יז ןעוו יו רעכַאװש ךס ַא ןעוועג זיא ,ךיא ביילג ,ריא

 סייוו ַא ןייש רעייז ,ןייש ןעוועג עקַאט זיא דרעפ סָאד .דרעפ ַא ןָא ,ןײלַא

 ןעמ .זוָאלּפַא ןַא ןגירק וצ דרעפ ןייק טשינ ףרַאד ןָאקיּפ ילַאמ רעבָא .דרעפ

 םוצ רענייא טגָאזעג טָאה ןעמ ןוא דרעפ ןפיוא ןוא ריא ףיוא טקוקעג טָאה

 ץלַא .דרעפ ַא ףיוא ןטייר טנרעלעגסיוא ךיז טָאה ילַאמ ,רָאנ עז, :ןטיײװצ

 .ןרידָאלּפַא וצ ןסעגרַאפ ןעמ טָאה לייוורעד ןוא ?!ילַאמ יד ,יז ןעק

 ,ןלַאפעגכרוד זיא עסעיּפ יד יו ןעזעגסיוא סע טָאה טכַאנ עטשרע יד
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 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא םלוע רעד .רַאברעדנּוװ טליּפשעג טָאה ילַאמ שטָאכ

 טלָאװעג טשינ טָאה ןעמ .קיזומ ליפוצ ןעוועג זיא'ס רעבָא .ןציבר סלַא ריא

 ַא ןעמענסױרַא לָאז ןעמ זַא טרעדָאפעג טָאה ךילַאק .גנַאזעג ליפ ױזַא ןרעה

 ןבלַאהרעדנָא טימ טליּפשעג עסעיּפ יד טָאה ןעמ .גנַאזעג ןרעמונ לָאצ עשּפיה

 ,גנַאזעג םעד בילוצ רעגנעל העש

 טוג טָאה רע .רעפמעק-סקָאב סלַא טליּפשעג טָאה ןַאמסָארג גניווירוא

 -גוזעג ךס ַא ןוא טדערעג קינײװ טָאה רע רעבָא .עלָאר רעד ןיא ןעזעגסיוא

 דיל ןייא .ליפוצ ןעוועג זיא סע רעבָא ,ןעגנוזעג ןייש עקַאט טָאה רע .ןעג

 לָאז רעפמעק-סקָאב ַא זַא .ןַאזָאניּפש ןגעוו ןעוועג זיא ןעגנוזעג טָאה רע סָאװ

 ,תבשיטוג ַא וצ שטַאּפ ַא יװ טסַאּפעג ךיז טָאה ןַאזָאניּפש ןגעוו ןעגניז

 רעד ןופ ןרעמוניקיזומ סױרַא טמענ ןעמ זַא ,טרעהעג בָאה ךיא ןעוו

 רצסױרַא ןסעגרַאפ טשינ לָאז רע זַא ,ןכילַאק וצ טגָאזעג ךיא בָאה ,עסעיּפ

 טָאה יקסנישמור זַא ,טרעלקרעד רעבָא רימ טָאה ךילַאק ."ןַאזָאניּפש, ןּפַאב

 סױרַא רע טייג ,עסעיּפ רעד ןופ סױרַא טייג ַאזָאניּפש ביוא זַא ,טגָאזעג םיא

 סיקסנישמור ןעוועג זיא ,ןעּפעשט טשינ ןעמ רָאט ַאזָאניּפש .רעטַאעט ןופ

 ,לעפַאב

 טליּפשעג זיא סע .גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג רעטעּפש זיא עלעזייר

 -עג ןעמונעגסױרַא טשינ ןענעז ַאזָאניּפש ןוא דרעפ סָאד .ןרָאי ךס ַא ןרָאװעג

 ןרָאװעג טליּפשעג זיא יז יװ גנַאל ױזַא עסעיּפ רעד ןופ ןרָאװ

 טביולעג וליּפַא ןבָאה עכנַאמ .עסעיּפ יד טביולעג ןבָאה רעקיטירק יד

 רעקיטירק יד ןופ רענייא סנטסקיניײװ זַא ,טרַאװרעד בָאה ךיא .דרעפ סָאד

 רעבָא .ןַאזָאניּפש ןגעוו טגניז רעפמעק-סקָאב ַא סָאװ םעד ןגעוו ןכַאלּפָא לָאז

 ןרָאװעג ןָאטעג טשינ זיא סָאד

 יז .טסנרע ןעמונעג טשינ ןסעיּפ עשילַאקיזומ יד ןבָאה רעקיטירק יד

 ּפָאק ןטימ ןייטש ןעמ געמ עסעיּפ רעשילַאקיזומ ַא ןיא זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה

 עשילַאקיזומ יד ןגעוו טגעלפ ,לשמל ,ןַאהַאק .בַא .טריזומַא סע יבַא ,ּפָארַא

 .ןביירש טשינ ןצנַאג ןיא ןסעיּפ
 געלפ ךיא ."ןעלעזייר, רַאפ *סיטלַאיָארק ןגירק ךָאװ עדעי געלפ ךיא

 -סיוא טליּפשעג טָאה יז .טליּפש ילַאמ יוװ ןָאט קוק ַא ןּפַאכנײרַא לָאמַא ךיז

 ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ עצנַאג סלַא ךיא בָאה עסעיּפ יד רעבָא .טנכייצעג

 -יירק ןיא ."הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ ןופ רבק רעד סלַא טכַארטַאב יז בָאה ךיא

 -קודנָאק ןופ עלָאר יד ןיבור ןושרג רערַאברעדנּוװ רעד טליּפשעג טָאה ?עלעז

 זיא יז יו עלָאר יד טַאהעג ביל רעייז בָאה ךיא ."הסנרּפ , ןיימ ןופ רָאט
 ןעמוטש ַא ןופ סעּפע עלָאר יד טליּפשעג טָאה ןיבור רעבָא .ןבירשעג ןעוועג

 .רעטרעוו יד ןעמונעגוצ םיא ייב טָאה ןעמ ,רָאטקודנַאק
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 ד לצ פ סע טָאג אנהח

 ."ןעלעזייר, ַאקווד טַאהעג ביל רעגיווש ןיימ טָאה ןסעיּפ עניימ עלַא ןופ

 ."דרעפ ןטימ עסעיּפ יד ןטסעבמַא טלעפעג רימ, :ןגָאז טגעלפ יז

 יףלעזייר, עסעיּפ ןיימ ןוא לזייר עטבילעג ןיימ

 ןיוש ,עטבילעג עטשרע ןיימ ,עטבילעג עקילָאמַא ןיימ ,ןעלזייר בָאה ךיא

 ריא ןופ ןסורג ןעמונעגּפָא רעבָא בָאה ךיא ,טייצ עגנַאל ַא ןעזעג טַאהעג טשינ

 ןבָאה ייז .ריא טימ ןפערט ךיז ןגעלפ עכלעוו ,רעביירש ןגעלָאק עניימ ךרוד

 בָאה ךיא זַא ,ייז וצ טגָאז יז זַא ,רימ ןגעו טפָא טדער יז זַא ,טלייצרעד רימ

 ריא רַאפ בָאה ךיא) ,"קיטנַא? ןַא זיא סָאװ ,"הסנרּפ, עידעמָאק ַא ןבירשעגנָא

 ,ןבירשעגנָא סע בָאה ךיא ןעוו געט עטשרע יד ןיא עידעמָאק יד טנעיילעג

 ייז ןופ רענייא טגָאז רעמָאט זַא ,טלייצרעד ךיוא רימ ןבָאה ןגעלָאק יד

 ןצרַאװש ַא ריא ןופ רע טגירק ,רימ ןגעוו ןעגנוניימ עקיטסניג-טשינ ַא ריא וצ
 ,ףוס

 -עג זיא סע .ןעזעג טשינ ןיוש טייצ עגנַאל ַא יז ךיא בָאה ןגעווטסעדנופ

 "רַאפ זיא יז ,ריא טימ ןפערט וצ ךיז ןטימעגסיוא בָאה ךיא ,דלוש ןיימ ןעוו

 עניימ טסיירעצ סָאװ ,דניק ַא ןיוש בָאה ךיא .טַאריײהרַאפ ןיב ךיא .טַאריײיה

 ןדנּוװ עטלַא עניימ ןסיירפיוא טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .ןטּפירקסונַאמ

 ,"הסנרּפ, עסעיּפ ןיימ ןליּפש לָאמַא טעוװ ןעמ ןעוו זַא ,טנכערעג בָאה ךיא

 רעבָא ךָאד ןעמ טָאה .ערעימערּפ רעד וצ ןַאמ ריא טימ ןדַאלניײא יז ךיא לעוװ

 ,"פלעזיירא טליּפשעג טָאה ןעמ .טליּפשעג טשינ "הסנרּפ, עסעיּפ עתמַא יד

 "ןעלעזייר, וצ יז ךיא בָאה ."הסנרּפ, ןופ טכַאמעגרעביא ןעוועג זיא סָאװ

 ."ןעלעזייר, ןעז לָאז לזייר זַא ,טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .ןדַאלעגנייא טשינ

 .ןעז סע ןעמוק טשינ ,גנודַאלנייא ןיימ ןָא ,טעװ יז זַא ,טפָאהעג בָאה ךיא

 ךיז ךיא בָאה ,טייצ עגנַאל ַא טליּפשעג *עלעזייר, טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ

 ןטצעל ןופ סולש םוצ ,רעטַאעט ןיא טּפַאכעגנײרַא טנוװָא ןַא ןיא לָאמנייא

 -ַאב ןגָארקעג בָאה ךיא .םלוע רעסיורג ַא ץלַא ךָאנ טמוק סע יצ ןעז וצ ,טקַא

 זַא ,טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןיב ךיא ןוא גנולעטשרָאפ רעדעי רַאפ טלָאצ

 .גלָאפרעד ַא ןייז לָאז סע

 גנורעטסיײיגַאב סיורג טימ טָאה סָאװ ,םלוע ןסיורג ַא ןעזעג בָאה ךיא

 טרָאד זיא סע שטָאכ ןוא ,ןָאקיּפ ילַאמ לעיצעּפס ןוא עסעיּפ יד טרידָאלּפַא

 טרָאד טָאה עקירעביא סָאד) עסעיּפ ןיימ ןופ לייט רעניילק ַא זיולב ןעוועג

 ,סעסקוס ַא זיא סע סָאװ האנה טַָאהעג ךיא בָאה ,(טקָארבעגנײרַא ךילַאק

 ןַאמ ריא ןוא לזייר יו טקרעמַאב ךיא בָאה רעטַאעט ןופ ןײגסױרַא םייב

 םענעגנָא טליפעג טשינרָאג ךיז בָאה ךיא .רעטַאעט ןופ סױרַא ךיוא ןעייג

 ףיא .ןטעליב רַאפ טלָאצַאב ןבָאה ייז סָאװ ,סנטשרע :ןכַאזרוא ייווצ בילוצ
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 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טשינ ךיא בָאה ,סנטייווצ ןוא .ןטעליב עטסיזמוא ןבעג טנעקעג ךָאד ייז בָאה

 רעבָא .קירוצ ןייג טלָאװעג בָאה ךיא .עסעיּפ ןיימ ןעז לָאז לזייר זַא ,טלָאװעג

 ךיא ,טקרעמַאב ךימ ןבָאה ןַאמ ריא ןוא לזייר .טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא סע

 ,ןסירגַאב ייז ןוא ייז וצ ןייגוצ טזומעג בָאה

 סלזייר .רימ ףיוא סעכ ןיא זיא יז זַא ,ןגיוא סלזייר ןיא ןעזעג בָאה ךיא

 "עג ןבָאה ייז ןעו רענעש ךָאנ ןעזסיוא ןגעלפ ןגיוא עצרַאװש ענייש עסיורג

 טקוקעג רעבָא ןבָאה ןגיוא עסיורג עריא ןעוו .עביל טימ ןצעמע ףיוא טקוק
 ,ןלזג ַא ןופ ןגיוא יד יו ןעזעגסיוא ייז ןבָאה ,ןצעמע ףיוא זגורב

 ,ןגיושעג טָאה לזייר .ןגיוושעג בָאה ךיא ,ןעגנַאגעג ןעמַאזוצ ןענעז רימ

 ,רימ ףיוא זגורב זיא יז זַא ,ןעזעג ןיוש ןגיוא עריא ןיא בָאה ךיא

 סָאד ןכָארבעגרעביא ןַאמ סלזייר טָאה -- טריזמַא ךיז בָאה ךיא ---

 ,שינעגייוושליטש

 ,טגָאזעג לזייר טָאה --- טשינ ךיא ןוא --

 וצ טגָאזעג ןַאמ סלזייר טָאה -- טסליװ וד סָאװ טשינ סייוו ךיא ---

 טריזומַא ןעמ ,טגניז ןעמ ,טצנַאט ןעמ .עסעיּפ עשילַאקיזומ ַא זיא'ס -- ריא
 .ךיז

 ,טגָאזעג עלעזייר טָאה --- דרעפ ַא ףיוא טרָאפ ןעמ ןוא ---

 רעייז סיוא טעז ןָאקיּפ ילַאמ -- ןַאמ סעלעזייר טגָאז --- ?סָאװ זיא --

 .דרעפ א ףיוא קידנטייר ןייש

 ,טגָאזעג לזייר טָאה --- ?עסעיּפ ןייז טימ ןָאט וצ סָאד טָאה סָאװ ןוא ---

 ,גנוקידייטרַאפ ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא .ןגיוושעג בָאה ךיא

 ,טניימעג טָאה'ס ."לַאיָאר, עפַאק וצ ןעגנַאגעג קידנדייר ױזַא ןענעז רימ

 "לַאיָאר, ןופ ריט רעד ייב .עװַאק ַא ןעקנירט ןייגניירַא ןטרָאד ןלעוװ רימ זַא

 ;ןפורעגסיוא לזייר טָאה

 ַא ןכַאמ *הסנרּפ, יו עסעיּפ ַאזַא ןופ טסזָאל וד .עטַאמש ַא טסיב וד ---

 !ןקוקנָא טשינ ךיד ןעק ךיא !עפ !טלעג בילוצ ,טשינרָאג

 .ןפורעגסיוא ךיא בָאה --- !יֵַאב דוג ---

 ,טרעפטנעעג עלעזייר טָאה --- !יַאב דוג --

 רימ זיא ןַאמ סעלעזייר .ןַאבדרערעטנוא םוצ ןפיול ןזָאלעג ךיז בָאה ךיא

 רע .עוװַאק ַא ןעקנירט ייז טימ ןייג לָאז ךיא ןפורעגקירוצ רימ ,ןפָאלעגכָאנ

 לענש ןיב ןוא קידנרעה טשינ טכַאמעג ךיז בָאה ךיא .ןעמָאנ ןיימ ןפורעג טָאה

 ,ןַאבדרערעטנוא ןיא ןײרַא

 ןופ ןגיוא יד ןיא ךימ טָאה יז סָאװ ,ריא ףיוא רעזגורב ַא קעװַא ןיב ךיא

 ריפ רעטנוא טגָאזעג רימ סָאד טלָאװ יז ןעוו ,?!עטַאמש/, ןפורעג ןַאמ ריא

 סָאד .טכערעגמוא ןצנַאגניא טשינ זיא יז .טרַאעג טשינ ךימ טלָאװ ,ןגיוא
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 ד לצ פ סעטָאג אנהח

 ךָאנ ךיז יירפ ןוא עסעיּפ ןייא ןסעיּפ ייווצ ןופ ןכַאמ ןזָאלעג בָאה ךיא סָאװ

 ענעדיישרַאפ טימ ןפור ךימ לָאז ןעמ טנידרַאפ ךיא בָאה ,סעסקוס םעד טימ

 ןלָאז ערעדנַא זַא רימ ןגעק טדער ןעמ ןעוו טשינ גָארטרַאפ ךיא רעבָא .ןעמענ

 .ןעז טשינ ןעלזייר ךיא ליוו רעמ זַא ,ןסָאלשַאב בָאה ךיא .ןרעה

 ,טקידיײלַאב ךימ טָאה לזייר יו םעד ךָאנ ןכָאװ רָאּפ ַא קעװַא זיא סע

 יז ."סטרעוורָאפ, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןָאפעלעט ַא ןעלזייר ןופ ךיא גירק

 רעד ןיא רימ וצ טדערעג גנערטׂש ױזַא טָאה יז סָאװרַאפ ךיז טקידלושטנַא

 יז זַא ,ןענעק ןיוש יז ףרַאד ךיא ,יז טגָאז ,רעבָא .ןַאמ ריא ןופ טייהנזעוװנָא

 ּ+גורב ץלַא ךָאנ זיא יז ןוא ,ןרילָארטנָאק טשינ ךיז יז ןעק ,סעכ ןיא טרעוו

 ןייא רעבָא ."הסנרּפ; יו עסעיּפ ַאזַא טעגרהרעד בָאה ךיא סָאװרַאפ רימ ףיוא

 טנוװָא ןיא ןעמוק לָאז ךיא ליוװ יז .רערעדנַא רעד טימ ןָאט וצ טשינ טָאה ךַאז

 -רַאפ ןלָאז רימ ןוא לעטָאה ַא ןיא טניוװ יז ,םײהַא ריא וצ בייוו ןיימ טימ

 ןדנעטשמוא עקיטציא יד רעטנוא זַא ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא .טנוװָא ןַא ןעגנערב

 .ןײלַא דניק סָאד ןזָאלרעביא טשינ ןעק בייוו ןיימ ,ןכוזַאב טשינ יז ךיא ןעק

 טגײלעגּפָא זומ ריא וצ ךוזַאב ןיימ .ןײלַא בייוו ןיימ ןזָאלרעביא טשינ ןעק ךיא

 .ןרעוו

 עּפורט רענליוו יד

 "וינ ןייק ןעמוקעג זיא יז יו םעדכָאנ ,טָאה עּפורט רענליוו עטמירַאב יד

 ייז טָאה סע ןעוו ,רעבָא ,רעטעּפש .גלָאפרעד ןסיורג ַא טייצ ַא טַאהעג ,קרָאי

 ןבָאה ,ןלַאפעגכרוד ייז ייב ןענעז ןסעיּפ עכעלטע ,ּפָארַא גרַאב ןייג ןבוהעגנָא

 סע ןעוו ,טפעשעג ןדעי ןיא םיפתוש טימ ךיז טריפ סע יו ,טגירקעצ ךיז ייז

 ןרָאיטקַא עקיטכיוװ יד ןופ עכעלטע .ןרָאיטקַא טימ לעיצעּפס ,טכעלש טייג

 .קעווַא ןענעז

 -ָאר בייוו ןייז ןוא רעקימָאק רעטמירַאב ַא ,עזַאילעשז ןבילבעג ןענעז סע

 תלושמ ןופ עלָאר רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,שובכַאנ חנ ;עז

 (רָאסישזער רעייז) ןָאסידַאק בייל ,ףָארדנעװ ןבואר ,ימענ האל ;"קוביד, ןיא

 .ערעדנַא ןוא ןָאסידַאק הנח ןוא

 עמיטניא סָאד ןעמונעגרעביא עּפורט רענליוו ןעמָאנ ןרעטנוא ןבָאה יז

 "נָאנַא ןעוועג זיא סע .טירטס רעטס180 רעד ףיוא ,סקנָארב ןיא ,לרעטַאעט

 ךיז טיצ עּפורט רענליוו יד זַא ,ןעגנוטייצ יד ןופ סעײנ-רעטַאעט יד ןיא טריס

 טָאה סקנָארב יד .קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה'ס .סקנָארב יד ןיא ןיײרַא
 ?רעטַאעט םענעגייא ןַא ןבָאה טשינ סע לָאז סָאװרַאפ ,ןדִיי ךס ַא

 "עג זיא רימ .סקנָארב יד ןיא ןגױצעגנײרַא ךיז געט ענעי ןיא בָאה ךיא

 ןוא טלַאק רעטניוו זיא ,דנעלייא ינָאק ןיא זַא ,בייוו ןיימ ןזייווַאב וצ ןעגנול
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 סע ועװ לעיצעּפס ,ךעליירפ ןוא םערַאװ זיא סקנָארב יד ןיא ןוא קיטעמוא

 רענליוו יד ןליּפש טרָאד טעװ סע ןוא רעטַאעט שידִיי ַא ןייז טרָאד טעוװ

 .עּפורט

 רימ ןעוו ,לרעטַאעט רעקסנָארב םעד ןבעל גנוניווװ ַא ןגָארקעג ןבָאה רימ

 -ַאעט ןיא ןעיײג ןדִיי יו ןעזעג רימ ןבָאה רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגסױרַא ןבָאה

 ןעמ ּוװ ,לדנַארָאטסער לקיטש ַא טַאהעג ךיוא טָאה לרעטַאעט סָאד .רעט

 ַא ןעקנירט גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןוא גנולעטשרָאפ רעד רַאפ ןענעק געלפ

 ןגעלפ ,בייוו ןיימ טימ ןעמַאזוצ ,ךיא .ןשטנעמ טימ ןעגנערברַאפ ןוא עװַאק

 ,לָאמעלַא ןּפַאכנײרַא ןיהַא ךיז

 "יורג א ןייז לָאז לרעטַאעט רעסקנָארב סָאד זַא ,טָאג ןטעבעג בָאה ךיא

 סע ןוא רעטַאעט רעקידנעטש  ַא ןייז .לָאז ןיֹווװ ךיא ּוװ ידכ ,גלָאפרעד רעס

 .ךעליירפ ןייז לָאז

 -עיּפ יד זַא ,ןעזעגסיוא סע טָאה ןעגנוטײרַאברָאפ ןוא ןסנָאנַא יד טיול
 ,גלָאפרעד רעקיזיר ַא ןייז טעװ ,ףיוא טריפ עּפורט רענליוו יד סָאװ ,עס

 ןטקַא 3 ןיא ליּפש ַא ,*לגנַארעג , ןסייהעג טָאה עסעיּפ-סגנונעפערעד יד

 בקעי ןוא ימעךב בקעי ןופ טריסישזער ,םיױבלעּפע .ב ןופ רעדליב 7 ןוא

 ןופ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סעיצַארָאקעד יד .ןרָאסישזער עטוג ייווצ .לטסעמ

 םעד ןופ ןרָאװעג ןבירשעג זיא קיזומ יד .רעלָאמ רענייפ ַא ,ווָארָאטַאלַאז .מ

 ןיא ימ רועיש ַא ןָא טגײלעגנײרַא טָאה ןעמ .ןייטשלע .א רעקיזומ ןטסוװַאב

 -רַאפ ָאט .רעצעלּפ טרעדנוה יירד זיולב טָאה סָאװ ,לרעטַאעט םעניילק םעד

 ?גלָאפרעד ןייק ןייז טשינ סָאד לָאז סָאװ

 ןעוועג טשינ זיא עסעיּפ יד .טמיטשעג טשינ ןבָאה תונובשח עלַא רעבָא

 ןכָאװ עכעלטע "לגנַארעג, םעד טימ טלגנַארעג ךיז טָאה ןעמ .גלָאפרעד ןייק

 .עסעיּפ יד ןליּפש ןרעהפיוא טזומעג טָאה ןעמ ןוא

 ,שַא םולש ןופ ןסעיּפ עטמירַאב רַאוטרעּפער ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 ,טרעסַאפרַאפ עשידִייטשינ ןוא עשידִיי עטמירַאב ערעדנַא ןוא ןירבָאק ָאעל

 .ןפלָאהעג טשינ טָאה סע רעבָא

 סע ןשטנעמ קינײװ יוװ ןעז ןוא רעטצנעפ ןיימ ךרוד ןקוק געלפ ךיא
 סקנָארב יד ןיא ןוא ,לרעטַאעט ןיילק ַאזַא ךיז טכוד .רעטַאעט םעד ןיא ןעייג
 .ןיהַא ןייג ןשטנעמ ןייק טשינ טעז ןעמ ןוא ןדִיי ליפוזַא ערה-ןיע ןייק ןעניֹווװו
 .סָאד ןעז וצ ץרַאה סָאד ןסירעג רימ טָאה סע .קידייל זיא לרעטַאעט סָאד
 ,טגנירּפש ןעמ ןוא טצנַאט ,טגניז ןעמ ּוװ ,סרעטַאעט עסיורג יד ןיא ,ןּוַאטדןּוַאד
 ענייפ ןיא עּפורט רענליוו עטמירַאב יד טליּפש סע ּוװ ,ָאד ןוא טקַאּפעג זיא
 ?סָאװרַאפ .טשינ רענייק טמוק ,ןסעיּפ
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 ""הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ ןופ עבָארּפ טכַאמ ןעמ

 -ַאעט עניילק סָאד ייברַאפ יג ךיא ,טכַאנרַאפ ךָאװטימ ַא ןיא ,לָאמניײא
 טייטש דיי ַא יו ןעז ןטרָאד ךיא לעװ רשפא ,עסַאק רעד וצ ןיירַא קוק ,לרעט
 סױרַא טרָאד ןופ טמוק סע רעבָא ,טשינ םענייק עז ךיא .טעליב ַא טפיוק ןוא

 ;רימ וצ טגָאז רע .עּפורט רענליוו רעד ןופ רָאסישזער רעד ,ןָאסידַאק בייל

 ."הסנרּפ, עידעמָאק רעייא געט עכעלטע ןיוש ןריבורּפ רימ.

 -- !ןופרעד טשינ ךיא סייוו סָאװרַאפ ןוא ?סָאװ וצ ?טסייה סָאװ ---

 ,רעטשיוטנַא ןַא ךיא גערפ

 עסעיּפ יד ןלעטש רימ --- רע טגָאז --- ,ןרעלקרעד ךייא לעװ ךיא ---

 רָאּפ ַא ךָאנ רַאפ זיולב לרעטַאעט סָאד ןבָאה רימ יװ ױזַא .שינעלייא ןיא

 ייב ןגעלעג זיא עסעיּפ רעייא ןוא ,ןליּפש וצ סָאװ טשינ ןבָאה רימ ןוא ןכָאוװ

 רימ זַא ,ךָאד טקנעדעג ריא .ןעגנוקרעמַאב-ישזער עטנכײצעגנָא יד טימ רימ

 -קעװַא סָאד ןוא *רעטַאעט ןיצּפיל; ןיא ןבָארּפ עכעלטע ןופרעד טכַאמעג ןבָאה
 ,טגיילעג

 סָאד טָאה ריא ביוא --- םיא ךיא גָאז --- טשינ ץלַא ייטשרַאפ ךיא --

 ּוץסעיּפ עיינ ַא ןליּפש ריא טפרַאד סָאװ וצ ,ןכָאװ רָאּפ ַא רַאפ זיולב לרעטַאעט

 רעייא ןוא --- ןָאסידַאק טגָאז --- ןכָאװ ייווצ ַא ןליּפש ןלעוװ רימ ---

 "עג ןיוש ךָאד טָאה ןָאקיּפ ילַאמ .עסעיּפ עטליּפשעגּפָא ןַא ךָאד זיא עסעיּפ

 ."עלעזייר; ןעמָאנ ןרעטנוא סָאד טליּפש

 !גלָאפרעד ןופ םינמיס ןזייוו טעװ עסעיּפ יד זַא ,ןייז טעװ סָאװ ןוא ---

 ,ךיא גערפ ---

 עכַאװש ַא זיא'ס --- ןָאסידַאק טגָאז --- ?גלָאפרעד ַא ןייז יז ןעק יו ---
 .עטליּפשעג ַא ןוא עסעיּפ

 -פיוא ןוא טגערפעג ךיא בָאה --- !יז ריא טליּפש עשז:סָאװרַאפ זיא ---
 ,רעטכָאקעג

 "נָא ןיוש בָאה ךיא -- רע טגָאז -- טרעלקרעד ךייא ךָאד בָאה ךיא ---

 טעװ ןעמ .ןייג ןענעק עסעיּפ יד טעװ ןכָאו ייווצ ןוא ישזער יד טנכייצעג

 זיולב ךָאד זיא'ס .ןכַאל ייז ןלָאז ,טשינ ןעמ ליװ ןכַאז עטסנרע ןייק זַא .ןכַאל

 .ןכָאװ ייווצ רַאפ

 טפרַאד -- םיא ךיא גָאז --- עסעיּפ רעד ןופ טשינ טלַאה ריא ביוא ---

 .ןליּפש טשינ ריא

 -ַאק רעטייוו טרעלקרעד --- טשינרָאג רענייק טסייוו עסעיּפ ַא ןגעוו ---

 ,ןרָאיטקַא יד טשינ טלעפעג סָאװ עסעיּפ ַא זַא ,טריסַאּפ טפָא רעייז --- ןָאסיד|

 .עבָארּפ ַא וצ ךָאװ עדנעמוק ןײרַא טמוק .עניב רעד ףיוא רָארופ ַא טכַאמ

 .יור ץלַא ךָאנ זיא ךָאװ עקיטנייה
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 ןיב ,ןעמוקעגמיײהַא ןיב ךיא .רענעכָארבעצ ַא ןעגנַאגעגקעװַא ןיב ךיא
 ,"הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ ןגעלעג זיא סע ּוװ ,לדָאלפוש םעד וצ ןעגנַאגעגוצ
 ;טגָאזעג ןוא טעלג ַא ןבעגעג םיא ןוא טּפירקסונַאמ םעד ןעמונעגסױרַא ןבָאה
 ךיא .*!ןעשטומ וצ ךיז ןרָאװעג ןריובעג טסיב וד ,שינעפעשַאב ךעלקילגמואס
 .ןענייוו םוצ יו טליפעג ןוא טּפירקסונַאמ ןיימ טגײלעגנײרַא קירוצ בָאה;

 .ןייווװעג ַא טימ ןפָאלעגנײרַא זיא ,עלעשריה ןיימ ,דניק ןיימ

 ,םיא ךיא גערפ -- ?עלעשריה ,זיא סָאװ ---

 .רע טגָאז --- ןגָאלשעג ךימ טָאה ןעמ ---

 ?רעוו ---

 ,לגנִיי ַא ---

 ?ןגָאלשעגקירוצ טשינ וטסָאה סָאװרַאפ ---

 .רע טגָאז -- ןגָאלש רעסעב ןעק רענעי --

 יז טגָאלש ןעמ --- ךיא גָאז --- "?הסנרּפ, ןיימ ןופ לזמ םעד טסָאה --

 ,טגייווש יז ןוא

 ,"הסנרּפ; ןיימ ןופ ןבָארּפ יד ןעז ןעמוקעג ךיא ןיב םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 ןעמ ,טרָאװ א טשינ ןעק ןרָאיטקַא יד ןופ רענייק זַא ,עז ךיא ןוא קוק ךיא
 ןדירפוצ טשינ ןענעז ןרָאיטקַא יד ,ןליּפש ןייג ןיוש םורַא געט ייווצ ןיא ףרַאד

 ןופ זַא ,ןטלַאה ייז .עסעיּפ יד טשינ ייז טלעפעג סע .ךיא עז ,ןלָאר יד ןופ

 למיה ןופ ןלַאפרעטנורַא יװ זיא עסעיּפ יד ןליּפש זיב "קוביד , םעד ןליּפש

 רעבָא .טשינ סָאד רימ ןגָאז ייז .ענעלַאפעג ,סע טסייה ,ןענעז ייז .דרע רעד וצ:

 -רַאפ ןוא ןדירפוצ טשינ סיוא עלַא ןעעז ייז .גנוטלַאה רעייז ןיא סָאד עז ךיא

 טשינ ןכָאװ עכעלטע ןיוש ןבָאה ייז סָאװ םעד בילוצ ךיוא רשפא .טרעטיב:

 .ויטַארעּפָאָאק טליּפשעג ןבָאה ייז .טלַאהעג ןייק ןגָארקעג

 ןבָאה רשפא טכַארט ןוא רעמינּפ ענעדירפעצ טשינ ערעייז ףיוא ךיא קוק

 יז טלָאװ םורָאװ .טשינ גיוט עסעיּפ יד .ןדירפוצ טשינ ןייז וצ טכער ַא ייז

 ןעוו ןוא לדעלפוש ןוא גנַאל"רָאי רימ ייב ןגעלעג טשינ יז טלָאװ ,טגױטעג

 ןרָאיטקַא יד .טייצ ןכָאװ ייווצ רַאפ זיולב סָאד זיא ,ןליּפש ןיוש יז טמענ ןעמ

 .ןלָאר ערעייז ,עזָארּפ ןיימ טשינ רַאפרעד טלעפעג

 ,עלָאר ןייא ךיז טניפעג עסעיּפ רעד ןיא זַא ,רעכיז ןעוועג רעבָא ןיב ךיא

 רעכלעוו ,רָאיטקַא םעד ןלעפעג ףרַאד סָאװ ןוא ,ןבירשעגנָא טוג זיא סָאװ

 עכלעוו ,רָאטקודנָאק םעד ןופ עלָאר יד ןעוועג זיא סָאד .ןליּפש סָאד ףרַאד

 -סיוא קרַאטש ךָאנרעד ריא ןיא ךיז טָאה ןוא ןגָארקעג טָאה ףָארדנעװ ןבואר

 םיא יצ ,טגערפעג םיא ןוא ןפָארדנעװ ֹוצ טעדנעוװעג ךיז בָאה ךיא .טנכייצעג

 ַא זיא סָאד זַא ,ןגָאז טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .עלָאר יד טלעפעג

475 



 דל 9 פ ס לט ָא א ח

 טרעפטנעעג רימ טָאה רע .רַאבקנַאד רעייז רימ זיא רע זַא ןוא עלָאר ערעייט

 -.יטמ"עב זיא סע; :םינּפ רעיוז ַא טימ

 טעװ ריא ביוא, :ןגירשעגסיוא בָאה ךיא .ןסָארדרַאפ ןיוש ךימ טָאה סָאד

 "!ןליּפש טשינ עסעיּפ יד ריא טעװ ,עבָארּפ ךָאװ א ךָאנ ןכַאמ טשינ

 ,למוט  ַא ןרָאװעג זיא סע

 סָאד ןכַאמוצ ןיוש רימָאל --- ןגירשעג רענייא טָאה --- ױזַא ביוא ---

 ?טסיזמוא ןכָאװ ליפוזַא ןגָאלּפ ךיז סָאװ וצ .רעטַאעט

 -שג ןוא ןעמוקעגניײרַא זיא ,ווָארװַאטס ,רעטַאעט ןופ רעמיטנגייא רעד

 -רַאפ רעד זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה ןעמ .ךיז טלמוט ןעמ סָאװ ןגעוו טגערפ

 .עבָארּפ ךָאװ א ךָאנ טרעדָאפ רעסַאפ

 -עייל טרעהעג טָאה רע .טכערעג ןיב ךיא זַא ,טנקסּפעג טָאה ווָארָאװַאטס

 ןכַאמ ףרַאד ןעמ ןוא ,םיא טלעפעג יז ןוא ,טגָאזעג רע טָאה ,עסעיּפ יד ןענ

 .ןבָארּפ רעמ

 9קרַאטש ןזיוועג גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ייב ךיילג טָאה עסעיּפ יד

 טָאה לרעטַאעט סָאד .טכַאלעג קרַאטש טָאה םלוע רעד .גלָאפרעד ןופ םינמיס

 ,םלוע ןַא ןעז ןביױהעגנָא

 .רעטַאעט ןיא טייג ןעמ יװ ןעז ןוא רעטצנעפ ןיימ ךרוד ןקוק געלפ ךיא

 ,ןפורסיוא ךיא געלפ -- !טייג ןעמ !טייג ןעמ ---

 עסעיפ רעד ןופ גלָאפרעד ןכַאמ טפלעה רָאטנעק ידע

 םוצ ןישַאמ עסיורג ַא ןרָאפעגוצ זיא ,טנוװָא קיטנוז ַא ןיא ,לָאמ ןייא

 ידע רעליּפשיוש רעטמירַאב רעד ןגיטשעגסיוא ריא ןופ זיא סע ןוא רעטַאעט

 "דירפ דיוויעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .ןָאזרעּפ עכעלטע ךָאנ טימ רָאטנעק

 ידע רַאפ ןכַאז עקיציוװ ןביירש טגעלפ רעכלעוו ,ןוז סיקנעי םעד לארׂשי ,ןַאמ

 -יירשי-גנָאס רעטמירַאב ַא ,רעזיס גניווריוא ןעוועג ךיוא ןענעז סע .רָאטנעק

 ,טנעקעג טשינ בָאה ךיא עכלעוו ,ןָאזרעּפ רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ,רעב

 "טירטנייא ףיוא טגערפעג ןוא עסַאק רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז ןעוו

 ןיא ןלַאפעג טשינ רעיש ,רעטַאעט ןופ סָאבעלַאב רעד ,ווָארװַאטס זיא ,ןטרַאק

 ייז טָאה רע .,רעטַאעט ןייז ןיא טמוק רָאטנעק ידע סָאװ ,החמׂש רַאפ תושלח

 ייז ייב רע טָאה טלעג ןייק .טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעצעלּפ עטסעב יד ןבעגעג

 .ןעמענ טלָאװעג טשינ

 ידע זַא ,ןרָאװעג ריֹווועג דלַאב ןעמ זיא סקנָארב ןופ טנגעג רענעי ןיא

 יא רעטַאעט סָאד .ןטעליב ןפיוק ןפָאלעג זיא ןעמ .רעטַאעט ןיא זיא רָאטנעק

 .ץַאלּפ ןיא לגנַאמ סיוא ןעגנַאגעגקירוצ ןענעז עליפ .טקַאּפעגרעביא ןעוועג
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 רעד ףױא ןעגנורּפשעגפױרַא רָאטנעק ידע זיא גנולעטׂשרָאפ רעד ךָאנ

 .עסעיּפ יד טביולעג ןוא עניב

 יז טימ טכַארברַאפ ןוא לדנַארָאטסער-רעטַאעט ןיא ןיײרַא ןַאד זיא רע

 -עג ױזַא ,ןצרַאה םוצ טקירדעג רע טָאה שובכַאנ חנ רָאיטקַא םעד .ןרָאיטקַא

 ןטלָאװ ייז יװ ןרָאיטקַא יד ןופ ןדעי טימ טדערעג טָאה רע .םיא רע זיא ןלעפ

 .ןרָאי עליפ טניז טניירפ ענייז ןעוועג

 "קַא יד טימ עסעיּפ יד טביולעג ןוא ווירב ַא ןבירשעג ןַאד רימ טָאה רע

 "-דָארב ףיוא ,רעטַאעט ןייז ןיא ןעמוק וצ ןדַאלעגנייא זדנוא טָאה רע .ןרָאיט

 ןליּפש ןעז םיא רעטַאעט ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ .טליּפשעג טָאה רע ּוװ ,יעוו

 זדנוא קידנליּפש עניב רעד ףיוא טָאה רע .לָאצ ןיא קיסיירד ןובשח ןייז ףיוא

 רע ."ץילב רעװַאכ, ןָאטעג גָאז ַא גנילצולּפ טָאה רע .טסירגַאב טקערידמוא

 ,זדנוא טעז רע זַא ,טניימעג םעד טימ טָאה

 -גנע ןענרעלסיוא ךיז לָאז רע זַא ,ןשובכַאנ וצ טעדנעוועג ךיז טָאה רע

 ךיז טָאה שובכַאנ .שילגנע ןיא ןליּפש וצ עלָאר ַא ןבעג םיא רע טעװ ,שיל

 טשינ; --- .טגָאזעג רע טָאה --- "ןרילימיסַא ךיז ךיא ייג טָא; :טכַאלעגסיוא

 ,"!ןשובכַאנ ייב

 ןסיורג רעיוהעגמוא ןַא טימ ןרָאװעג טליּפשעג ןַאד טניז זיא עסעיּפ יד

 "עיּפ יד ןעז וצ סקנָארב ןיא טָאטש ןקע עלַא ןופ ןעמוקעג זיא ןעמ .גלָאפרעד

 .סרעטַאעט עסיורג יד ןיא ןרָאװעג טליּפשעג יז זיא רעמוז ןצנַאג ַא .עס

 -לָאמעד םעד ןיא ,ןילקורב ןיא טליּפשעג ןַאד עסעיּפ יד טָאה ןעמ ןעוו

 -עלעט ַא ןדנַאלָאר וצ טקישעג רָאטנעק ידע טָאה ,*רעטַאעט דנַאלָאר; ןקיט

 ."הסנרּפ, עסעיּפ יד ךיז ייב ןבָאה רַאפ םיא קידנרילוטַארג ,עמַארג
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 דייווש קרַאמ

 -יל רעשידִיי רעד ןיא ץַאלּפ םענעעזעגנָא רָאג ַא טמענרַאפ דייווש קרַאמ

 ןברָאװרעד ךיז טייצ רעבלעז רעד ןיא טָאה רע ןוא רעטכיד סלַא רוטַארעט

 .רעטַאעט ןשידִיי ןרַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג רָאג

 טימ ּפָא ךיז טיג ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןופ קעװַא ןרָאי עטצעל יד זיא רע

 רענייא ןעוועג רע זיא ,רעטַאעט טליּפשעג טָאה רֹע ןעוו רעבָא .קיטסילַאנרושז

 ןלָאר ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .רעליּפשיױש עטוג רָאג ערעזדנוא ןופ

 .טנעמונָאמ ַא טלעטשעג יוװ ךיז טָאה רע עכלעוו ךרוד

 טליּפשעג זיא סָאװ ,?סעטַאמש, סקיווייל ןיא והילא 'ר ןופ עלָאר ןייז

 .ךעלסעגרַאפמוא ןעוועג זיא ,?רעטַאעט-טסנוק, ןיא ןרָאװעג

 ,קיטירק רעד ןופ רע זיא "יבצ יתבש; ןיא ןַאטלוס ןופ עלָאר ןייז ןיא

 .ןיירַא למיה ןיא זיב ןרָאװעג טביױלעג ,רעשילגנע ןוא רעשידִיי

 ןופ זעמוקעג טשרע זיא רע ןעוו ,קרָאיוינ ןיא טירטפיוא רעטשרע ןייז

 רע סָאװ ,"רצוא, סיקסניּפ דוד ןיא עקדוי ןופ עלָאר יד ןעוועג זיא ,עּפָאריײא

 יד .טיורקדליש ףלָאדור ןטמירַאב-טלעוו םעד טימ ןעמַאזוצ טליּפשעג טָאה

 -עטיל ןשידִיי ןופ טיפענעב ַא רַאפ ןרָאװעג טליּפשעג טלָאמעד זיא עסעיּפ

 ןופ טָאה רע .(ןייארַאפ-רעביירש ץרּפ .ל .י רעקיטנייה רעד) ןײארַאפדןטַאר

 -סיוא רַאפ לַאדעמ םענעדלָאג ַא ןגָארקעג טלָאמעד ןייארַאפ-רעביירש םעד

 .עלָאר רעד ןיא ךיז ןענעכייצ

 ןשידִיי ןרַאפ ןסעיּפ קיצרעפ רשפא טצעזעגרעביא טָאה דייווש קרַאמ

 ךיוא יו ,*עינַאשטשעימ; ןוא *שינד ַאנ; :ןסעיּפ סיקרָאג ייז ןשיוװצ ,רעטַאעט

 -ַאעט-טסנוק ןשידִיי ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ןענעז סָאװ ,*ָאלעטָא; סריּפסקעש

 ןסעיּפיטלעװ ערעדנַא ןוא ,װעשַאביצרַא ןופ "טכוזרעפייא, ךיוא יװ ,רעט

 .ןגלָאפרעד עסיורג ןעוועג ןענעז סָאװ

 ןשידִיי ןיא ייז ןופ עקינייא ,ןסעיּפ לָאצ ַא טריסישזער ךיוא טָאה רע

 ,רעטַאעט-טסנוק

 וצ ןעמונעג ךיז ןוא עניב רעשידִיי רעד ןופ קעװַא זיא דייווש קרַאמ ןעוו

 .ןריולרַאפ ךס ַא רָאג רעטַאעט עשידִיי סָאד טָאה ,קיטסילַאנרושז

 ןטימ ןדנוברַאפ ךָאנ ןעועג זיא דייווש קרַאמ ןעוו ,טייצ רענעי ןיא

 -רעטַאעט ַא ןרעװ וצ טסולגרַאפ גנילצולּפ םיא ךיז טָאה ,רעטַאעט ןשידִיי
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןעק ןביירש ,רע ןעק ןריסישזער ,רע ןעק ןליּפש ?טשינ סָאװרַאפ .רָאטקעריד
 ?רָאטקעריד-רעטַאעט ןייק ןייז טשינ רע לָאז סָאװרַאפ זיא ,רע

 רעטס180 ףיוא ,סקנָארב יד ןיא ,רעטַאעט עמיטניא סָאד ןעמונעג טָאה רע

 -רעד סיורג טימ ןרָאװעג טליּפשעג זיא "הסנרּפ , עידעמָאק ןיימ ּוװ ,טירטס

 ,רעטַאעט ַא ןופ סָאבעלַאב ַא ןרָאװעג זיא ןוא ,גלָאפ

 ַא ,"ריעשט קירטקעלע, סׂשַא םולׂש עניב רעד רַאפ טעברַאַאב טָאה רע
 ןַא ןגָארקעג טָאה רע ."סטרעוװרָאפ, ןיא טקורדעג ךיז טָאה סָאװ גנולייצרעד
 הדוהי ,ןיבור ןושרג רעליּפשיוש ןרַאברעדנּוװ םעד יו ,לבמַאסנַא ןטנכייצעגסיוא
 ןוא רעלוקס יבצ ,ץנימ והילא ,רענסגנעל ַארַאלק ,ַאיַאקסנילעז ןעלעה ,ךיילב
 .ערעדנַא

 םולש יװ טײקטמירַאב ַאזַא ןופ עסעיּפ ַא .טוג רעייז ןעגנולקעג טָאה סע
 ןייז סָאד לָאז סָאװרַאפ --- רָאסישזער רענייפ ַא ,ןרָאיטקַא עטוג עכלעזַא ,שַא
 ?טכעלש

 ךיז בָאה ,לרעטַאעט םענעי ןופ תונכש ןיא טניוװעג בָאה סָאװ ,ךיא
 -נײרַא טפָא געלפ ךיא .רימ ןבעל לרעטַאעט ַא בָאה ךיא סָאװ ,ןעוועג היחמ
 ןופ גנורַאפרעד טַאהעג בָאה ךיא .תוצע ןבעג ןריבורּפ םיא ,םיא וצ ןעמוק
 ,לרעטַאעט םענעי ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,"הסנרּפ, עידעמָאק ןיימ
 טלָאצ רע סָאװ ןטלַאהעג יד טול ןוא ןבַאגסיױא ענייז טול זַא ,ןעזעג בָאה ךיא
 ַא ןייז ןבַאגסױא יד ןזומ (ןטלַאהעג עסיורג טלָאצעג טָאה רע) ןרָאיטקַא יד
 .ןעמַאננייא יד יװ רעסערג ךס

 עפורט יד ףרַאד לרעטַאעט ןיילק ַאזַא ןיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 זיא סע יװ ,ןלייטעצ ךיז ןעמ טעװ ,ןייז טעוװ'ס לפיוו .וויטַארעּפָאָאק ןטעברַא

 ןיימ ןיא טליּפשעג טָאה סָאװ ,עּפורט רענליו רעד טימ לַאפ רעד ןעוועג
 -תוש ןרעוװ ןרָאיטקַא ןעוו זַא ,טהנעטעג רעבָא טָאה דייווש קרַאמ ."הסנרּפ;
 -העד ןייק טשינ ליוװ רע .ןָאט וצ סָאװ ןוא ןליּפש וצ סָאװ תועד יז ןגָאז ,םיפ
 .סרעגָאז

 -תוש רַאפ סרעגָאז-העד ןבָאה וצ טוג טשינ זיא'ס זַא ,ןבעגעגוצ בָאה ךיא

 .ןטלַאהעג ןייק ןלָאצַאב טשינ ןעק ןעמ ןעוו רעגרע ךָאנ זיא סע רעבָא .םיפ

 טָאה רע .ןובשח ןשירעטכיה ַא ,ןובשח ןרעדנַא ןַא ןזיוועג רימ טָאה רע
 לרעטַאעט סָאד בוא זַא ,ריּפַאּפ ַא ףיוא טנכערעגסיוא טפיטשיילב ַא טימ
 וצ ףיוא גונעג ןייז סע טעװ ,רעצעלּפ-ייטש טימ טקַאּפעג גָאט עלַא ןייז טעװ
 רע רֶעבָא .טיפָארּפ ןייק ןעגנערב טשינ טעװ סע תמא .ןבַאגסױא יד ןלָאצ
 טוג ןליּפש וצ לרעטַאעט סָאד ןעגנודעג טָאה רע .טיּפָארּפ ןייק טשינ ליוו
 ,ןטיפָארּפ ןכַאמ וצ טשינ ,רעטַאעט
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 דל 9 פ ס עטָאג אנה

 טשינ רע טָאה ןטיּפָארּפ ןייק .טריפעגסיוא טָאה רע זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 ,תובוח טכַאמעג טָאה רע רעבָא .טכַאמעג

 רעייז טליּפשעג טָאה ןעמ ."ריעשט קירטקעלע, םעד טליּפשעג טָאה ןעמ

 רָאטקעריד םעד ףיוא ןבעגעג קוק ַא בָאה ךיא ןעוו טנװָא ןדעי רעבָא .טוג

 ןפיוא ןייג ןײלַא ףרַאד סָאװ רענייא יו ןעזעגסיוא רע טָאה ,דייווש קרַאמ

 ,לוטש-קירטקעלע
 ' ,ןגערפ ךיא געלפ --- ?דייווש ,זיא סָאװ ---

 סָאד טשינ ןעוו --- טרעפטנעעג רע טָאה --- טוג ןעוועג טלָאװ סעלַא ---

 טלָאװ ןעמ ןעוו .טלעג ןמוזמ טימ ןלָאצַאב עלעציּפ ןדעי רַאפ ףרַאד ןעמ .טלעג

 .טוג ןעוװעג טלָאװ ,טלעג סָאד טפַאשעגּפָא

 עסירטקַא ןַא טרעוו בייוו ןיימ יו

 סטָאג; ןעמָאנ ןטימ עידעמָאק ַא ןבירשעגנָא טייצ רענעי ןיא בָאה ךיא

 ,"םיבנג

 -פיוא רע טָאה ,דייוװש קרַאמ רַאפ טנעיילעגרעביא סָאד בָאה ךיא ןעוו

 ןופ ןּפעלשסױרַא םיא טעװ עסעיּפ יד טָא זַא ,טגָאזעג ןוא ןצכערק טרעהעג

 קירטקעלע; סשַא םולש .ןכַאל ליוו םלוע םעד .עידעמָאק ַא זיא'ס .תובוח יד

 -קעלע רעד ףיוא טייג שטנעמ ַא יוװ ןעז טשינ ליוו ןעמ .טסנרע וצ זיא *לוטש

 ,לוטש רעשירט

 .ןרָאיטקַא עדנסַאּפ יד עּפורט ןייז ןיא טַאהעג עסעיּפ רעד רַאפ טָאה רע

 רָאג ןעוװעג זיא ,עסעיּפ רעד ןיא יבר רעד סלַא ,דייווש קרַאמ ,ןײלַא רע

 ,דנסַאּפ

 רעמ ןייק .רעשזדענעמ ַא רעדָא יאבג ַא ןעוועג זיא עידעמָאק רעד ןיא

 .ןייז טנעקעג טשינ טָאה ןיבור ןושרג יװ עלָאר רעד רַאפ רָאיטקַא רעדנסַאּפ

 ,ןלָאר עדנסַאּפ טַאהעג ןבָאה רעליּפשיוש ערעדנַא יד ךיוא

 ,ןעוועג טרָאד זיא סָאװ ,עלָאר ןייא רַאפ זיולב טגרָאזעג ךיז ןבָאה רימ

 רענַאקירעמַא ןַא טימ שידִיי ןטכעלש ַא טדער סָאװ לדיימ ַא ןופ עלָאר יד

 טדער יז ןעו רעדָא ,תורצ טָאטשנָא סעתורצ טגָאז יז ,לשמל ,יוװ טנעצקַא

 ,הכונח דעומה לוח :יז טגָאז םיבוט-םוי ערעדנַא ןגעוו

 זיוה ןיא רימ ייב ,דייוװש קרַאמ ןוא ךיא ,ױזַא רימ ןציז לָאמניײא זיא

 יורפ ןיימ יװ רע טרעהרעד .עלָאר רעד רַאפ ןגירק וצ ןעמעוו ןכוז רימ ןוא

 ."!עלָאר יד ןליּפש ףרַאד יז, :סיוא גנילצולּפ רע טפור ,שידִיי טדער

 "קַארַאכ םעד ןעמונעג ריא ןופ עקַאט בָאה ךיא זַא ,םיא רעלקרעד ךיא

 יז .עסירטקַא ןַא ןבָאה ןעמ ףרַאד סָאד ןליּפש וצ רעבָא .עלָאר רעד רַאפ רעט

 רַאפ טסַאּפ יז סָאװ זיא רקיע רעד; :דייווש טגָאז .עסירטקַא ןייק טשינ זיא
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 ןליּפש ןוא .שידִיי ןטכעלש ַא טדפר יז .ןייׂש זיא יז .גנוי זיא יז :עלָאר רעד

 ."ןענרעלסיוא יז ןעמ טעוװ

 ,עסירטקַא ןַא רַאפ ןכַאמ יז ליוו ןעמ זַא ,טרעהרעד טָאה בייוו ןיימ ןעוו

 -ַאעט ןייק ןליּפש טשינ ליוו יורפ עכלעוו) .םעד ןיא טּפַאכעגנָא ךיז יז טָאה;

 -גיק ַא ןיא טליּפשעג עלוש ןיא לָאמַא טָאה יז זַא ,טרעלקרעד טָאה יז .(?רעט-
 .ןענרעלסיוא סָאד ךיז טעװ יז זַא ,טביילג יז ןוא ,עסעיּפ "רעד

 טשינ ליוו ךיא זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא .םעד ןגעק טריטנעמוגרַא בָאה ךיא

 טליּפשעג טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ עסירטקַא ןַא טימ עסעיּפ ןיימ ןלעטשנייא

 .טוג רָאג ןייז טעװ יז זַא ,ןטלַאהעג טָאה רעדיוו דייווש קרַאמ .רעטַאעט ןייק

 בייוו ןיימ .ןריולרַאפ בָאה ךיא ייווצ ןגעק רענייא ןעוועג ןיב ךיא ,ץרוק
 .ןריבָארּפ ןביוהעגנָא ןוא עלָאר יד ןגָארקעג טָאה;

 -קַא יד ןופ ןגָארקעג טשינ עמַאנפיוא עכעלטניירפ ןייק טָאה יורפ ןיימ

 ןכַאזרוא טַאהעג ןבָאה ייז ןוא .סעסירטקַא יד ןופ טׂשינ לעיצעּפס ןוא ןרָאיטי

 "ןרָאי טגָאלּפעגנָא ךיז ןבָאה ,ןרָאיטקַא עלענַאיסעּפָארּפ ןענעז ענעי .רַאפרעד

 עג טשינ ,ענייא טמוק ָאד ןוא ןלָאר עקיטכיוו ןגָארקעג ןבָאה ייז זיב ,גנַאל

 טגירק ,בייוו ַא סרעסַאפרַאפ םעד זיא יז לייוו רָאנ ,טלזָאמעג טשינ ,טקָאּפ

 -ָאק יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סע) עלָאר עטוג ַא וצרעד ךָאנ ןוא ,עלָאר ַא יז

 ,(עסעיּפ רעד ןיא ןלָאר עטסשימ

 טשינ ןרָאיטקַא יד ןופ גנוקיטומרעד ןייק ןבָארּפ יד ייב טָאה לבייוו ןיימ

 ןבָארּפ טכַאמעג רעבָא טָאה יז ,ןגיוושעג ןוא ןטילעג טָאה יז רעבָא .ןגָארקעג

 דייװש קרַאמ ךיוא .ןפלָאהעג ,ךיז טיײטשרַאפ ,ריא בָאה'כ .םייה רעד ןיא

 ,טגָאזעג ריא טָאה רע .ןקיטומרעד יז ןוא ןפלעה ריא ןוא ןעמוקנײרַא טגעלפי

 -גייק ןקיטומרעד ןרָאיטקַא ,ןגָאז ןרָאיטקַא סָאװ ןרעהוצ טשינ ךיז לָאז יז זַא

 טָאה ,ןיבור ןושרג ,ייז ןופ רענייא שטָאכ ,רעליּפשיוש עיינ ןייק טשינ לָאמ

 ןעוו, :טגָאזעג לָאמנייא ריא טָאה רע .רעטרעוװ עטוג רָאּפ ַא טגָאזעג ָאי ריא

 יו טליּפשעג טשינ טוג ױזַא ךיא בָאה ,עלָאר עטשרע ןיימ טריבורּפ בָאה ךיא

 רעייז ַא ןעוועג ךיוא רעליּפשיוש רעטוג רָאג ַא ץוחַא זיא ןיבור ןושרג ."ריא

 -וַצ םיא טָאה ןעמ זיב ןטילעגנָא ךיז קרַאטש ןיילַא טָאה רע .שטנעמ רעטוג

 -נָא יד וצ ךעלטניירפ ןעוועג רַאפרעד זיא רע .עניב רעד ףיוא ןליּפש ןזָאלעג

 .רעגנַאפ

 ץיצַאװָא עסיורג ַא טגירק בייוו ןיימ

 קיטנוז ןוא טנװָא קיטיירפ ןליּפש ןביוהעגנָא ןעמ טָאה עידעמָאק ןיימ

 ,רעקיטירק יד ןעמוקעג ןענעז סע .ערעימערּפ עלעיציפָא יד ןעוועג זיא טנוװָא

 ןעגנָאהעג טָאה עסעיּפ רעד ןופ לַאזקיש רעד .עשילגנע יד יו טוג ױזַא עשידִיל
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 יטנװָא רעד .זעוורענ רעייז טנוװָא ַאזַא ןיא ןענעז ןרָאיטקַא יד .טנװָא םעד ףיוא

 .ןליּפש רעייז ןגעוו ןלייטרוא ןפרַאד רעקיטירק יד .ןידה-םוי רעד ייז ייב זיא

 ךופ ךס א רעטַאעט ןיא טכַארבעג טנוװָא םענעי ןיא טָאה רעגיווש ןיימ

 .רעשטוב ריא ןענופעג ךיז טָאה ייז ןשיווצ .סעטנכש ןוא םינכש ,םיבורק עריא

 עד זַא ,ןפלָאהעג ליפ ןוא ןטעליב טפיוקרַאפ טָאה יז ,ןַאמ-ירעסָארג ריא

 ,רעטַאעט לופ ַא ןייז לָאז טנוװָא

 ךיימ סָאװ ,ןעמולב טעקוב ןסיורג ַא ןעזרעד ןסילוק יד רעטניה בָאה ךיא

 לעוו .עניב רעד ףיוא רעטכָאט ריא ןעגנַאלרעד וצ טכַארבעג טָאה רעגיווש

 :סָאד זַא ,טליפרעד בָאה ךיא .ןקָארשרעד ךיז ךיא בָאה ,ןעזרעד סָאד בָאה ךיא

 סָאװ סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא טימ ןליּפש .קורדנייא ןטכעלש ַא ןכַאמ טעװ

 בָאה ךיא .ָאי ריא ןוא ןעמולב ןייק טשינ ענעי ןעמ טיג ,ןעמענ עסיורג ןבָאה

 -ולב יד ףיוא קידנקוק ןבָאה סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא יד ןופ לייט ַא יוװ ןעזעג

 ןיבור ןושרג .ןפרַאװסױרַא ןעמולב יד ןסייהעג בָאה ךיא .טלכיײמׂשעג ןעמ

 םוג ,ץעידָאלָאמ; ןײֹרַא רעוא ןיא טגָאזעג רימ ןוא טקרעמַאב סָאד טָאה

 ,"!ןָאטעג

 ידלַאב זיא סע רעבָא .ןרָאװעג טיירפַאב קילגמוא ןעמולב םעד ןופ ןיב ךיא

 .הרצ ערעדנַא ןַא ןעמוקעג

 -פיוא ןטשרע ריא ןיא עניב רעד ףיוא ןזיוװַאב ךיז טָאה יורפ ןיימ ןעוו

 -רוטש ןעמונעג סעטנכׂש ןוא םינכש ,םיבורק יד טימ עמַאמ ריא טָאה ,טירט

 עכלעזַא ןַארַאפ .זױלּפַא ןיא ןפלָאהעגטימ ןבָאה ערעדנַא ;ןרידָאלּפַא שימ

 לבייוו ןיימ ,ץרוק .סױרַא ייז ןפלעה ,טרידָאלּפַא ןעמ יו ןרעה ייז ןעוו סָאװ

 -יּפשיוש עטמירַאב רָאג ַא זילב טגירק סע סָאװ עיצַאװָא ןַא ןגָארקעג טָאה

 -עג ריא טָאה סע ,עטלמוטעצ ַא עניב רעד ףיוא ןייטש ןבילבעג זיא יז .ןירעל

 .טנרעלעגסיוא טָאה יז סָאװ ןדייר ןביױהעגנָא טָאה יז זיב טייצ עגנַאל ַא ןעמונ

 וצ סָאװ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא .טריזילַארַאּפ יו ןציז ןבילבעג ןיב ךיא

 יטָאה ,ןַאמ-ירעסָארג סרעגיווש ןיימ ,רימ ןבעל ןסעזעג זיא סָאװ רענייא .ןָאט

 .טרעהעגפיוא ןיוש ןבָאה עלַא ןעוו רעגיווש ןיימ טימ ןעמַאזוצ טרידָאלּפַא ךָאנ

 ַאמ-ירעסָארג םעד בָאה ךיא ,זױלּפַא םעד ןלעטשיצּפָא ןטעבעג ייז בָאה ךיא

 .ןרידָאלּפַא ןזָאלעג טשינ םיא ןוא טנַאה רעד ייב טּפַאכעגנָא

 ּזַא ,וצרעד טריפעג טָאה ,ןגָארקעג טָאה בייוו ןיימ סָאװ עיצַאװָא יד טָא

 טשינ טליּפשעג רשפא טָאה יז .טנָאמרעד טשינרָאג יז ןבָאה רעקיטירק יד

 ,ךיז טײטשרַאפ ,ןבָאה ייז .עיצַאװָא רעד טיול גונעג טוג טשינ רעבָא ,טכעלש

 טָאה ,טרידָאלּפַא קרַאטש ױזַא טָאה ןעמ סָאװ יד זיא סע רע טגערפעגכָאנ

 ךיא עיצַאװָא יד זַא ןוא בייוו סרעסַאפרַאפ םעד זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ייז ןעמ

 .קורדנייא ןטכעלש רָאג ַא טכַאמעג סע טָאה ,ןרָאװעג טרירװענַאמ
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 לייוו ,ןרָאװעג טליּפשעג גנַאל טשינ זיא "םיבנג סטָאג; עידעמָאק ןיימ

 .תוחוכ עלעיצנַאניפ יד ןזָאלעגסיױא ךיז ןבָאה דייווש קרַאמ רָאטקעריד םייב

 ַא ןיא עסעיּפ ַא ןליּפש וצ זַא ,טנעקרענָא סולש םוצ טָאה דייווש קרַאמ

 רעד ךָאנ ןענעק טשרע ןעמ טעװ ,ןטלַאהעג עסיורג ןלָאצ ןוא לרעטַאעט ןיילק

 .לרעטַאעט ןייז טכַאמרַאפ טָאה רע ןוא עיצולָאװער רעלַאיצָאס

 ןליּפש סבייוו ןיימ טשינ טלעפעג ןעלזייר

 -ערּפ רעד ייב רעטעַאט ןיא ןעוועג זיא לזייר עטבילעג עקילָאמַא ןיימ

 רימ טימ ןעמַאזוצ יז זיא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ,"םיבנג סטָאג, ןופ ערעימ

 ןופ לדנַארָאטסער םעניילק םעד ןיא עװַאק ןעקנירט ןעגנַאגעג בייוו ןיימ ןוא

 ּפָאק ןיימ ףיוא ןגָארטעג בָאה ךיא ,טשימעצ יו ןעוועג ןיב ךיא .רעטַאעט

 ייב טלָאמעד בָאה ךיא .עסעיּפ ןיימ יא ,ןליּפׂש סבייוו ןיימ יא :ןטסַאל ייווצ

 -רעביא םיא רַאפ סָאד זיא ,ןסעיּפ טביירש רענייא ןעוו זַא ,ןסָאלשַאב ךיז

 ,עסירטקַא ןַא בייוו ַא ןבָאה טשינ ךָאנ וצרעד רָאט רע ,גונעג

 טָאה יצ טסּוװעג טשינ טָאה יז .טלמוטעצ רָאג ןעוועג זיא בייוו ןיימ

 ןעוועג זיא יז זַא ,טגָאזעג ריא טָאה ןיבור ןושרג .טכעלש יצ טוג טליּפשעג יז

 -עגּפָא רעגרע ןטירטפיױא עטשרע ערעייז ייב ןבָאה ערעדנַא .טכעלש טשינ

 טקנעדעג ןוא ןריולרַאפ טשינ ךיז עיצַאװָא רעד ןופ טָאה יז סָאװ סָאד ,ןטינש

 ןרָאיטקַא ערעדנַא יד .טגָאזעג ריא רע טָאה ,ךַאז עסיורג ַא זיא טרָאװ סעדעי

 .ןמיס ןטכעלש ַא רַאפ ןעמונעגנָא סָאד טָאה יז .טגָאזעג טשינרָאג ריא ןבָאה

 ,לױמ-בלַאה ַא טימ רעבָא ,טוג ןעוועג זיא יז זַא ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא

 ףיוא ןייש סיוא טעז יז זַא ,טגָאזעג ריא ,ייט קידנעקנירט ,טָאה לזייר

 ַא ןיא טגָאזעג סָאד טָאה יז רעבָא .טוג טליּפשעג טָאה יז זַא ןוא עניב רעד

 ךיז טליו סטכעלש ןייק ןוא ןגָאז טפרַאדעג סעּפע ךָאד טָאה יז .ןָאט ןטלַאק

 לזייר ןייז זַא ,טרעהעג טָאה רע יו םעדכָאנ טָאה ןַאמ סלזייר ,ןגָאז טשינ ךָאד

 יז זַא ,טגָאזעג ןוא טנַאה יד טקירדעג בייוו ןיימ רֶע טָאה ,טביױלעג יז טָאה

 ףיוא טָאה לזייר .עסירטקַא עסיורג ַא ןייז טעוו יז זַא ןוא טייקנייש ַא זיא

 ,ןגיוא עסיורג עריא טימ ןָאטעג קוק ַא םיא

 טשוקעג יז טָאה סָאװ ,ןעמַאמ ריא טימ טנגעזעג ךיז טָאה יורפ ןיימ

 ,"!ריד ףיוא ןבעל ַא ,עסירטקַא עסיורג ןיימ ,, :ךיוה ןפורעגסיוא ןוא

 "ךרע רעד ףיוא םיכאלמ,

 ביילג ,ןבעל ןיימ ןיא ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,עידעמָאק עטסעב ןיימ
 -םיוא טָאה ץרַאװש סירָאמ סָאװ ,"דרע רעד ףיֹוא םיכאלמ; ןעוועג זיא ,ךיא
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 ד לע פ ס עטָאג אנהח

 -ידיי ןוא רעשילגנע רעד ןופ ןרָאװעג טביולעג קרַאטש זיא עסעיּפ יד .טריפעג

 ןיא .גלָאפרעד רעלעיצנַאניפ ןייק ןעוועג טשינ זיא יז רעבָא .קיטירק רעש

 עג טשינ זיא סע ןעוו .ןטיפענעב רַאפ טליּפשעג טשינ ןעמ טָאה טייצ רענעי

 לענש טזומעג עסעיּפ יד ןעמ טָאה ,םלוע רעסיורג ןייק עסַאק רעד וצ ןעמוק
 .ןעמענרעטנורַא

 -עס ,ןײלַא ןצרַאװש סירָאמ ץוחַא טליּפשעג ןבָאה עידעמָאק רעד ןיא

 הניד ,ןיבור ןושרג ,רעלדַא ַאלעטס ,ןיטסרעג ַאטרעב ,גרעבנעדלָאג לעוימ

 טנייה ןעמ ןעק ּוװ .ערעדנַא ןוא דייווש קרַאמ ,רישעק רָאדיזיא ,שטיװָאמַארבַא
 ?ץּפורט ַאזַא ןגירקנעמַאזוצ

 "עס ןוא ץרַאװש סירָאמ ןופ ןרָאװעג טליּפשעג ןענעז םיכאלמ ייווצ יד

 יד ,ןייז טנעקעג טשינרָאג ןבָאה םיכאלמ ערעסעב ןייק .גרעבנעדלָאג לעוימ

 ןעוועג ןענעז םיכאלמ יד געוו ןופ טריפעגרעטנורַא ןבָאה סָאװ ןעיורפ ייווצ

 ,םיכאלמ יו ןייש ןעוועג ןענעז ייז .רעלדַא ַאלעטס ןוא ןיטסרעג ַאטרעב

 -נָארַא רעלָאמ רעטמירַאב רעד .עקידלַאװג ַא ןעוועג זיא גנוטַאטשסיױא יד

 -רַאפ ַא טסָאקעג טָאה גנוריפפיוא יד .סעיצַארָאקעד יד טכַאמעג טָאה ןָאס

 קרַאטש ,ךיא יו טקנוּפ ,טָאה ץרַאװש סירָאמ .טריבָארּפ גנַאל טָאה ןעמ .ןגעמ

 ףיױא ןטלַאהעג טשינ גנַאל ךיז יז טָאה ךָאד ןוא עסעיּפ רעד ןיא טביילגעג
 .עניב רעד

 סע .רָאלק ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא טשינ זיא השעמ יד זַא ,ךיילג ךיא

 רָאלק טסּוװעג טשינ טָאה םלוע רעד ."טסנוק, ,גנומיטש ליפוצ ןעוועג זיא

 רעד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג רעִירפ עסעיּפ יד טלָאװ .רָאפ טמוק טרָאד סָאװ

 -גורעדנע טכַאמעג ןעמ טלָאװ ,ןסעיּפ עשִיוג טימ סע טוט ןעמ יװ ,ץניוװָארּפ

 עטרעטיילעג ַא קרָאי-ינ ןייק ןעמוקעגנײרַא טלָאװ סע .ישזער רעד ןיא ןעג

 ןסעיּפ עׂשידַיי ,ןסעיּפ עשַייוג טימ ןָאטעג טּפָא טרעוװ סָאד .ךיא ךיילג ,עסעיּפ

 .ןעגנורעדנע רַאפ טייצ ןייק ָאטשינ זיא סע ,טוג ןייז דלַאב ןפרַאד

 "םידיסח רענַאקירעמַא;

 ןעוועג זיא ןסעיּפ עניימ ןופ ןעגנוריפפיוא עטסנטָארעג יד ןופ ענייא
 -עגפיוא טָאה ץרַאװש סירָאמ סָאװ ,"םידיסח רענַאקירעמַא, עידעמָאק ןיימ
 .וינעווע דנַאקעס ןוא טירטס עט12 ףיוא ,"רעטַאעט-טסנוק;, ןייז ןיא טריפ

 -רַאפ וצ ךס ַא טַאהעג עסעיּפ רעד ןופ גלָאפרעד םעד רַאפ בָאה ךיא
 רַאפ יא ,ישזער ןייז רַאפ יא ,ןליּפש ןייז רַאפ יא ,ןצרַאװש סירָאמ ןעקנַאד
 רע .עסעיּפ יד ןבירשעג בָאה ךיא ןעוו ןבעגעג רימ טָאה רע סָאװ תוצע ענייז
 .עסעיּפ יד ןביירש םייב ןפלָאהעג ךס ַא רימ טָאה

 ןיא טניוװעג בָאה ךיא ּוװ ,טיעג יס ןיא ןבירשעג עידעמָאק יד בָאה ךיא
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 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ךיז געלפ ךיא .טניווװעג ךיוא טרָאד טָאה ץרַאװש סירָאמ .ןטַאנָאמ-רעמוז יד

 רע .ביירש ךיא סָאװ טלייצרעד םיא בָאה ךיא .םי םייב ןפערט טפָא םיא טימ

 םיא בָאה ךיא .תוצע ןבעגעג רימ טָאה רֶע .טומ ןבעגעגרעטנוא רימ טָאה

 -ונעגנָא בָאה ךיא .ןעגנורעדנע ןגָאלשעגרָאפ טָאה רע .סענעצס טנעיילעג ןַאד

 יד טוג עקַאט רע ןעק ,סנטשרע :ןכַאזרוא ייווצ בילוצ ןגָאלשרָאפ ענייז ןעמ:

 ןיא רענעלּפ ענייז ןבָאה לעװ ךיא ןעוו זַא ,טסּוװעג ךיא בָאה ,סנטייווצ ;עניב

 ,ןליּפש יז טעוװ רע ןוא ןלעפעג רעסעב םיא יז טעוװ ,עסעיּפ רעד

 טנכייצעגסיוא קידלַאװג ,ץרַאװש סירָאמ ץוחַא ,ךיז טָאה עסעיּפ רעד ןיא

 טניוװ סָאװ קינטיַארלָא ןַא ,דיסח ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,טימסדלָאג לאיחי

 : ,טיעג יס ןיא

 -יבר ַא ןופ עלָאר רעד ןיא דירפ רַאזַאל טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז טָאה סע

 ,ןירעליּפש-רעקוָאּפ ַא ןופ עלָאר רעד ןיא ,לעּפַא הנח ןוא ,עלי

 -ינש ַאטעירנעה ,ןיטסרעג ַאטרעב טליּפשעג עסעיּפ רעד ןיא ןבָאה סע

 .ןרָאיטקַא ערעדנַא לָאצ ַא ןוא רעלוקס יבצ ,ןעדַאפדלָאג ,גרעבסַארטש .,רעצ

 -יוה רָאג ַא ףיוא ןעוועג טלָאמעד זיא ישזער יד .טליּפשעג טוג עלַא ןבָאה ייז

 ,הגרדמ רעכי

 ךיז ןבָאה ןטקַא יירד עלַא .טיעג יס ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולדנַאה יד

 -ַארָאקעד םוש ןייק טפרַאדעג טשינ טָאה ןעמ .רעמיצ ןייא ןיא טליּפשעגּפָא

 .ךעלקנעב סימ שיט ַא זיולב ,סעיצ:

 -עפע ןעמ ןעק יו .ןָאזעט םעד טנפעעג טשינ עסעיּפ רעד טימ טָאה ןעמ

 ,סעיצַארָאקעד עקידלַאװג ןָא ,"רעטַאעט-טסנוק, ַא ךָאנ ןוא ,רעטַאעט ַא ןענ
 ןַא ,לקַאטקעּפס ַא טימ טנפעעג טָאה ןעמ ?סענעצסיןסַאמ ןָא ןוא קיזומ ןָא

 ,טלעג ךס ַא טסָאקעג טָאה סָאװ ,גנוריפפיוא

 סע ןעוו .ןסעיּפ רָאּפ ַא ןלַאפעגכרוד לענש ןָאזעס םענעי ןיא זיא סע

 ךיז ןעמ טָאה ,סעיצַארָאקעד עכייר רַאפ טלעג ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא

 ךס ןייק ןטסָאק טשינ ףרַאד סָאװ ,"םידיסח רענַאקירעמַאא עניימ וצ ןעמונעג

 .ןריפוצפיוא

 -עג ןבָאה סָאװ ,םיטַאכעלַאב ייווצ טַאהעג טלָאמעד טָאה רעטַאעט סָאד

 -טּפױוה רעד .רעשזדניװַאר ןוא ץישפיל ןָאט וצ סָאװ תועד ןצרַאװש טגָאז

 'ףיוא ןיבמ ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .רעשזדניווַאר ןעוועג זיא רעגָאז-העד

 יד ןַא ,טגָאזעג רע טָאה ,עסעיּפ ןיימ ןענעייל טרעהעג טָאה רע ןעוו .ןסעיּפ

 סָאװ עסעיּפ ערעדנַא ןייק יו ױזַא רעבָא .ךָאװ ןייק ןייג טשינ טעװ עידעמָאק

 ןריפפיוא טזומעג ןעמ טָאה ,ןעוועג טשינ זיא סעיצַארָאקעד ןייק טשינ ףרַאד

 ,"םידיסח רענַאקירעמַא;

 .טנװָא קיטשרענָאד ןעוועג זיא עסעיּפ רעד ןופ גנולעטשרָאפ עטשרע יד
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 ד לצ פ ס 9 טָאג אב ח

 -עג טשינ רעמ ןיוש ןוא טקַא ןטשרע םעד ןליּפש ןעזעג טָאה רעשזדניוװַאר

 ןוא ַאשימ ןעגנערב ָאגַאקיש ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב ןַאד טָאה רע .ןעז טלָאװ

 ,ץַאלּפ סצרַאװש ףיוא עמַארדָאלעמ ַא ןליּפש וצ ,ןַאמרעג יסול

 ריפ םורַא תבׂש ןַאב רעד וצ ןרָאפקעװַא טפרַאדעג טָאה רעשזדניוװַאר

 זיא רע .ןענַאמרעג ןעגנערב ןוא ָאגַאקיש ןייק ןרָאפ וצ ידכ ,גָאטיײב רעגײזַא

 רעד יו ןעז וצ ידכ ,ןבעגעג קוק ַא ,רעטַאעט םוצ ןעמוקעגוצ גָאטיײב תבש

 ןצרַאװש ןטייברַאפ וצ ןכַאזרוא גונעג ןבָאה לָאז רע ןוא טשינ טמוק םלוע

 ,ןענַאמרעג ףיוא

 ושטנעמ ןסַאמ ןעזעג טָאה רע ןעוו טשַאררעביא ןעוועג רעבָא זיא רע

 ."םידיסח רענַאקירעמַא, רַאפ ןטעליב ןפיוק וצ ףיוא ייר רעד ןיא ןעייטש

 טייצ רענעי ןיא .טפיוקרַאפסיױא ןעוועג גָאטיײב םענעי זיא רעטַאעט סָאד

 -שץיּפ ַא ביוא ,ןסַאמ עסיורג ןיא רעטַאעט ןיא ןעמוק גָאטיײב תבש ןעמ טגעלפ

 טשינ ןיוש זיא רעשזדניװַאר .ןטייצ ערעדנַא ןעוועג זיא'ס .ןסירעגנָא טָאה עס

 -עג טליּפשעג ןַאד זיא עסעיּפ יד .ןענַאמרעג ןעגנערב ָאגַאקיש ןייק ןרָאפעג

 .ץניװָארּפ רעד ףיוא ןכָאװ ךס ַא ךָאנרעד ןוא ןָאזעס עדנע זיב ןרָאװ

 זגורב רימ ףיוא ןעוועג זיא ןַאהַאק .בַא

 ,"םידיסח רענַאקירעמַא, עניימ טליּפשעג טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ רענעי ןיא

 .ןַאהַאק .בַא ,"סטרעוורָאפ, ןופ רָאטקַאדער ןטימ טגירקעצ ןעוועג ךיא ןיב

 ךיא ,ןענַאהַאק טימ טוג ןייז טלָאװעג טָאה עיצקַאדער רעד ןיא רעדעי

 ַאזֵא טימ ךָאנ טרפב ןוא רָאטקַאדער ַא טימ זגורב ןייז סע ליוו רעוו .ךיוא

 ךיא רעבָא ,טכַאמ עצנַאג יד טַאהעג טָאה סָאװ ,ןַאהַאק .בַא יװ רָאטקַאדער

 וצ .עקרַאטש יד ןגעק ןפמעק ,"רענָאיצולָאװער, לקיטש ַא ןייז טלָאװעג בָאה

 ױזַא ,ןעוועג זיא רע קיטכעמ יװ .טכייל רָאג ןעוועג זיא ןענַאהַאק ןענערעצרעד

 ,םיא ןגעק הּפצוח ןזיװעגסױרַא ןעמ טָאה .ןעוועג רע זיא וויטיסנעס קרַאטש

 .ןדייר טשינ ךייא טימ ןוא ןקוקנָא טשינ ךייא לָאז רע זַא טכער ןעוועג זיא

 ןעוועג ךיא ןיב "םידיסח רענַאקירעמַא; עניימ טליּפשעג טָאה ןעמ ןעוו

 -נַאגעג טשינ רַאפרעד זיא רע .םיא טימ ןעגנויצַאב עכעלטניירפ טשינ ןיא

 ןגעוו ןביירש טצוװ רערעדנַא ןַא זַא ,ןסייהעג טָאה סע .עסעיּפ ןיימ ןעז ןעג

 -ָאר ללה ןקיש ןַאהַאק .בֵא טגעלפ ךעלנייוועג ."םידיסח רענַאקירעמַא , עניימ

 וצ טייצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע עכלעוו רַאפ ןסעיּפ ןגעוו ןביירש וצ ףָאג

 ללה זַא ,ןענַאטשרַאפ ןעוועג זיא סע .ןעז טלָאװעג טשינ טָאה רע רעדָא ,ןייג

 .עסעיּפ ןיימ ןגעוו ןביירש טעװ ףָאגָאר

 ןיא טגעלפ ףָאגָאר .ךעלטניירפ רָאג ןעוועג ףָאגָאר ללה טימ ןיב ךיא

 .טגירקעצ ןעוועג זיא ןַאהַאק .בַא ןעמעוו טימ .,יד עלַא ןצישַאב טייצ רענעי
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 טָאה סע .קידנסיו טשינ טכַאמעג ךיז ןוא טסּוװעג םעד ןגעוו טָאה ןַאהַאק

 ןַאהַאק עכלעוו טימ ,רעביירש יד טימ ןדייר לָאז סָאװ רענייא ןייז טזומעג ךָאד

 טימ טוג ןייז לָאז ףָאגָאר זַא ,טלָאװעג רשפא רַאפרעד טָאה רע .טשינ טדער

 טליפרעד עיסימ ןייז טָאה ףָאגָאר ןוא .זגורב זיא רע עכלעוו טימ ,רעביירש יד

 -לעוו עלַא טימ טעדניײרפַאב קרַאטש ןעוועג זיא רע .ןפוא ןטסנייפ םעד ףיוא

 .ןענַאהַאק טימ טדערעג טשינ ןבָאה עכ

 .עסעיּפ ןיימ ןגעוװ ןביירש סעוװ ףָאגָאר סָאװ ןדירפוצ ןעוועג ןיב ךיא

 טעװ רע זַא ,ןפָאה ןעק ךיא ןוא רימ ןופ טלַאה ףָאגָאר זַא ,טסווװעג בָאה ךיא

 .רימ ןגעוװו טוג ןביירש

 ףָאגָאר ללה זַא גנורעטסיײגַאב טימ ןצרַאװש טלייצרעד בָאה ךיא ןעוו

 קרַאטש טלַאה רע זַא ,טרעלקרעד רימ רע טָאה ,עסעיּפ רעד ןגעוו ןביירש טעוו

 ןײלַא ןַאהַאק זַא ,טלָאװעג קרַאטש רע טלָאװ לָאמ סָאד רעבָא .ןפָאגָאר ןופ

 רָאּפ ַא ןיוש םיא טָאה ,טרעלקרעד רֹע טָאה ,ןַאהַאק .םיא ןגעוו ןביירש לָאז
 יד ןופ עלָאר רעד ןיא ןעז םיא לָאז רע זַא ,רע ליוװ ,ןסירעגרעטנורַא לָאמ

 .(עלָאר רעד ןיא דנצנעלג ןעוועג זיא רע) "םידיסח רענַאקירעמַא;

 ןגעװַאב לָאז ךיא זַא ,ןזָאלעגּפָא טשינ ,ןטעבעג ךימ טָאה ץרַאװש ,ץרוק
 ,"רעביא םיא טעב ,זגורב םיא טימ טזיב; .עסעיּפ יד ןעז ןעמוק וצ ןענַאהַאק
 ַא .ןענַאהַאק ןטעבוצרעביא הׂשוב ןייק טשינ זיא סע; .טגָאזעג ץרַאװש טָאה
 ."ןענַאהַאק טימ זגורב ןייז טשינ רָאט ,ןסעיּפ טביירש סָאװ שטנעמ

 ַא ןיא ןענַאהַאק טּפַאכעג בָאה ךיא .ןצרַאװש ןָאטעג-בילוצ בָאה ךיא

 טימ סעומש ַא ןּפַאכ וצ רעמיצ ןייז ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא רע ןעוו טנעמָאמ

 ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא .טפָא ןָאט וצ טַאהעג ביל סָאד טָאה רע .רעביירש יד

 טָאה רע .עסעיּפ ןיימ ןגעוו ןביירש טשיינ ליוו רע סָאװרַאפ ײטשרַאפ ךיא זַא

 ןביירש טשינ ליוװ ךיא זַא ,טגָאז רעוו;ק :טגָאזעג ןוא ןקידנע ןזָאלעג טשינ ךימ

 -שברַאטימ עניימ ןופ ןסעיּפ ןגעװ .ןביירש ָאי ליוו ךיא ?עסעיּפ רעייא ןגעוו

 זיא עסעיּפ רעייא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ רעבָא .ןביירש ךיא ףרַאד רעט

 טעוװו ,טשינ גוט עידעמָאק רעייא זַא ,ןביירש לעװ ךיא ביוא זיא .עטַאמש ַא

 ךיא ליוו .סטכעלש ךיא ביירש ,ךייא ףיוא זגורב ןיב ךיא לייוו זַא ,ןגָאז ריא

 ."ןביירש רערעדנַא ןַא לָאז .ןביירש טשינ

 ןסײררעטנורַא טעװ רע לַאפ ןיא זַא ,טרָאװ ןיימ ןבעגעג םיא בָאה ךיא

 ןכַאזרוא עכעלנעזרעּפ בילוצ זיא סָאד זַא ,ןגָאז טשינ ךיא לעװ עסעיּפ ןיימ

 םיא לָאז ,ןַאהַאק ,רע זַא ,ליוו ץרַאװש קרַאטש יװ טגָאזעג ךיוא םיא בָאה ךיא

 .עלָאר רעקיטציא ןייז ןיא ןעז

 ,טקנעדעג רעבָא  ,טגָאזעג ןַאהַאק טָאה ,"עסעיּפ רעייא ןעז ייג ךיא;
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 ךביירש סָאד .תונמחר ןָא ןביירש ךיא לעװ ,ןלעפעג טשינ רימ טעװ יז ביוא זַא

 ,"רעטַאעט סָאד קעװַא טעגרה תונמחר טימ קיטירק-רעטַאעט

 רע זיא ירפ קיטנָאמ .טנוװֶָא קיטנוז עסעיּפ ןיימ ןעזעג טָאה ןַאהַאק .בַא

 זַא ,טניימעג בָאה ךיא .ןעמָאנ ןיימ ןפורעגסיוא ןוא עיצקַאדער ןיא ןעמוקעג

 .תועט ַא טַאהעג בָאה ךיא רעבָא .עסעיּפ רעד רַאפ בָאג ַא ןבעג רימ ליוו רע

 א ףיוא ךיוה טרילוטַארג ךימ ןוא טנַאה יד טקירדעג םערַאו רימ טָאה רצ

 .ןרעה ןלָאז עלַא ,לוק

 -יירש יד ןופ רענייא זיא ,לוק ַא ףיוא טביולעג ךימ טָאה ןַאהַאק ןעוו

 ןיא ןסעזעג ,רעביירש-ןסעיּפ ַא ןעוועג ןילַא זיא רעכלעוו ,טילבנרָאק .ז ,רעב

 טכַאמעג ךיז ןוא גנוטייצ א קידנענעייל ּפָאק םעד ןגיובעגרעטנורַא לקניוו ַא

 טרילוטַארג לָאמַא ְךָאנ ךימ ןוא ןפורעגוצ םיא טָאה ןַאהַאק .קידנרעה טשינ

 רעד ןעוועג סע זיא רע זַא ,ןסױטשעגנָא ןַאד ךיז בָאה ךיא .ןרעה ןזומ לָאז רע

 .עטַאמש ַא זיא עסעיּפ ןיימ זַא ,טכירַאב םעד טכַארבעג ןענַאהַאק טָאה סָאװ

 קיטירק עטרעטסיײגַאב ַא ןבירשעג זיולב טשינ ןַאד טָאה ןַאהַאק .בַא

 יַאעט רעד ןיא ןציטָאנ ןבירשעג ךיוא ךָאנרעד טָאה רע רָאנ ,עסעיּפ ןיימ ןגעוו

 יד ןעז ןייג לָאז ןעמ זַא ,טריטיגַא טָאה רע .עידעמָאק ןיימ ןגעוו טייז-רעט

 "ַאעט ןיא ןטפנוקנייא יד ןגעוו ןגערפכָאנ ךיז ךָאו עדעי טגעלפ רע .עסעיּפ

 .עסעיּפ ןיימ טליּפש ןעמ ּוװ ,רעט

 טוג ןייז טנעקעג רע טָאה ,םענייא ףיוא זגורב ןעוועג זיא ןַאהַאק .בַא ןעוו

 ךיוא ןעוועג רע זיא ,םענייא וצ ךעלטניירפ ןעוועג זיא רע ןעוו רעבָא ,זגורב

 .ךעלטניירפ טוג

 ןעוועג טלָאװ סע יװ טכַארטַאב "םידיסח רענַאקירעמַא; עניימ טָאה רע

 סע טָאה רע ןוא גלָאפרעד ַא ןייז לָאז סע זַא ,טעברַאעג ןוא דניק ןגייא ןייז

 ,טריפעגסיוא

 "םינתוחמ;

 טַאהעג בָאה ךיא עכלעוו ןופ ,ןסעיּפ עטסכיירגלָאפרעד עניימ ןופ ענייא

 ."םינתוחמ/; עידעמָאק ןיימ ןעוועג זיא ,תורצ קינייוו טשינ

 -ָאמ וצ טכַארבעג יז ךיא בָאה ,עידעמָאק יד ןבירשעגנָא בָאה ךיא ןעוו
 -סָאמ , :ןבעגעג ןעמָאנ ַא ריא ןוא רימ ייב ןעמונעג יז טָאה רע .ץרַאװש סיר
 ןעוועג זיא רע שטָאכ ,ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא בָאה ךיא ."םילשורי ןוא עווק
 ביוא זַא ,טכַארטעג רעבָא בָאה ךיא .גנוניימ ןיימ טול ,לענָאיצַאסנעס וצ
 יז טָאה ,ןבעגעג ריא טָאה ץרַאװש סָאװ ,ןעמָאנ םעד ןגָארט טעװ עסעיּפ יד
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 ןיימ טיול ,טסּוװעג ךיא בָאה ,ןצרַאװש .טליּפשעג ןרעוו וצ ןטייקכעלגעמ רעמ

 טגײלעגנײרַא סעּפע טָאה רע סָאװ ,עסעיּפ ַא רעסעב טלעפעג ,גנורַאפרעד
 .ןעמָאנ ןייז טרָאד ןבָאה רע לָאז .ריא ןיא

 ןייז ןיא ןפורעג ךימ טָאה ץרַאװש סירָאמ ןוא טייצ ַא קעװַא זיא סע

 טשינ טָאה ןענעייל ןיימ ,ןרָאיטקַא ענייז רַאפ עסעיּפ יד ןענעייל וצ רעטַאעט

 זַא ןעזעג ךיא בָאה ןרָאיטקַא יד ןופ סענימ יד ןופ .גלָאפרעד ןייק טכַאמעג

 זַא ,טגָאזעג לָאמַא ןיוש רימ טָאה רעישעק רָאדיזיא .טשינ ייז טלעפעג סע

 ,רעליּפשיוש יד רַאפ ןײלַא יז רע טנעייל ,עסעיּפ ַא ןליּפש ליוװ ץרַאװש ביוא

 סע זַא ,ןיוׂש ןסייוו ןרָאיטקַא יד .טכעלש זיא ,טנעייל רבחמ רעד רעבָא ביוא

 ,ןופרעד ןעמוקסיורַא טשינרָאג טעוו

 רָאנ ,עסעיּפ יד ןליּפש טלָאװעג ָאי טָאה ץרַאװש סירָאמ זַא ,ביילג ךיא

 -שג טרָאד ןרעוו סָאװ ,עקניל יד טימ ןסיירנייא ךיז טלָאװעג טשינ טָאה רע

 ןיא רעבָא ,ןטסינומָאק יד טַאהעג ביל טשינ עקַאט טָאה ןיילַא רע .טרעדליש

 טשינ טָאה רע ןוא ,לָאצ ןיא סיורג ןעוועג ןטסינומָאק יד ןענעז טייצ רענעי

 ,ייז טימ ןעּפעשטרַאפ ךיז טלָאװעג

 םיא .גרעבנעדלַאג לעוימעס רַאפ עסעיּפ ןיימ טנעיילעג ןַאד בָאה ךיא

 ַא ןבָאה טעװ רע ןעוו זַא ,טגָאזעג טָאה רע .ןלעפעג קרַאטש עסעיּפ יד זיא

 עסעיּפ יד סָאװ סָאד .ןָאט סע רע טעװ ,עסעיּפ יד ןריפוצפיוא טייקכעלגעמ

 עקניל יד .הלעמ ַא זיא סע .ןורסח ןייק טשינ סָאד זיא ,עקניל יד ןופ טכַאל

 .טגָאזעג רע טָאה ,ןעז סע ןפיול ךיוא ןלעוװו

 -עס זַא ,טריסַאּפ טָאה סע .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה גרעבנעדלָאג לעוימעס

 -לָאג ,רע ּוװ ,ןרָאיטקַא עטוג רָאג ןופ לבמַאסנַא ןַא טַאהעג טָאה וינעווע דנָאק

 ןליּפש וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא ןענעז רעלדַא יליצ ןוא ווָאלוב ףסֹוי ,גרעבנעד

 -ָשז סע .גלָאפרעד ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,עסעיּפ ַא סנייבשריה ץרּפ ןיא

 -שיּפ ןיימ זַא ,טקנעדעג גרעבנעדלָאג טָאה .ןרָאיטקַא עטוג ןעוועג טרָאד ןענ

 .רעטַאעט םענעי רַאפ דנסַאּפ ןייז טעוװ עס

 -לַאג לוימעס טימ ןרָאיטקַא עקיטכיוו ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז סע

 ,טנעיילעג בָאה ךיא ןוא רעטַאעט וינעווע דנָאקעס ןיא גרעבנעד

 רע .ןייטשלעדע רָאדיזיא סָאבעלַאב רעד ןסעזעג זיא גנוזעלרָאפ רעד ייב

 יד .ץַאלּפ"ץיז ןייז ןופ ןביוהעגפיוא לָאמעלַא גנוזעלרָאפ רעד ייב ךיז טָאה

 ,לקנעב ןייז ןופ ןביוהעג ךיז טָאה רע ןוא טכַאלעג ןבָאה ןרָאיטקַא

 ןייטשלעדע ךיז טָאה ,טקַא ןטשרע ןיימ ןענעייל טקידנעעג בָאה ךיא ןעוו

 :טגָאזעג ןוא ףיוא-לעטש ַא ןבעגעג
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 ד לע פ ס עטָאג אנ ח

 ."לַאיָאר , עפַאק ןרַאפ טוג זיא עידעמָאק יד,

 טָאה םעד טימ ןוא ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא רעטרעו רָאּפ יד קידנגָאזּפָא

 ,גנוזעלרָאפ ןיימ טקידנעעג ךיז

 טימ רימ ףיוא ןבעגעג קוק ַא טלָאמעד טָאה ,ךיא קנעדעג ,גרעבנעדלָאג

 ףיוא תוניבמ טגָאז סע רעוו, :טגָאזעג יװ ןבָאה סָאװ ןגיוא עסיורג ענייז

 | "!ןסעיּפ



 ןַאמ ר עה דוד

 סָאװ ,ןרָאסישזער עקיטכיוו רָאג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַאמרעה דוד

 -ורט רענליוו רעד טימ *קוביד; סיקסנַא ןופ גנוריפפיוא ןייז .ןגָאמרַאפ ןדִיײ

 ,טמירַאב טלעוו ןעוועג זיא עַּ

 עג .קרָאירינ ןייק ןעמוקעג זיא ןַאמרעה דוד רעטמירַאב רעד טָא ןוא

 סנַאמרעביל םייח עגעלָאק ןריפוצפיוא ןיײטשדלָאג ינעשזד םיא טָאה טכַארב

 .ןעלקיטרַא ןבירשעג ןענַאמרעה ןגעװ ןבָאה ןעגנוטייצ יד ."רדנ רעד; עסעיּפ

 -עייל ןעמוקעג םיא וצ ןענעז רעביירש .למיה ןיא זיב טביולעג םיא טָאה ןעמ

 ,ןעגנַאגעג זיא רע ּוװ .טונימ ַא ןיילַא ןעוועג טשינ זיא רע .ןסעיּפ ערעייז ןעג

 ןיא זיא רע זַא ,טליפעג טָאה רע .םידיסח רָאֹּפ ַא ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז

 .ןדעדזג ַא

 וצ טרעהעגפיוא טָאה'מ ןוא טייצ לקיטש ַא קעװַא זיא סע יו םעדכָאנ

 זיא רע זַא ,טליפרעד ןַאמרעה דוד טָאה ,"רדנ, ןופ גנוריפפיוא ןייז ןליּפש

 "יצ ןייז ןופ ןָאפעלעט רעד .קרָאי-וינ טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןײלַא רענייא

 וצ ןעמוקעג טשינ זיא רענייק .ןעגנילק טרעהעגפיוא טָאה לעטָאה ןופ רעמ

 .ןייג וצ ּוװ טסּוװעג טשינ רע טָאה ,ןייג ץעגרע טפרַאדעג טָאה רע ןעוו .םיא

 ןייא טימ טצונַאב ךיז טָאה רֶע .ןריפ םיא לָאז סע רעװ ןעוועג טשינ זיא סע

 ."וָאלעה; ןעוועג זיא סָאד ןוא ,טנרעלעגסיוא ָאד ךיז טָאה רע סָאװ ,טרָאװ

 ןגערפ סעּפע טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,ּוָאלעה ןעיירש ןעמעלַא וצ טגעלפ רע

 טליפעג ךיז טָאה רע .ןשטנעמ ןדליוו ַא ףיוא יו טקוקעג םיא ףיוא טָאה ןעמ

 ייווצ ןייג טפרַאדעג טָאה רע ןעוו .קרָאיײוינ ןסיורג םעד ןיא ןריולרַאפ יוװ

 ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג זיא רע .קירוצ ןוא ןיהַא טיירדעג ךיז רע טָאה ,ןסָאג

 -עגנָא טָאה רע ןענַאװ ןופ ץַאלּפ ןבלעז םעד ףיוא ןעמוקעגקירוצ זיא רע זיב

 ,ןייג ןביוה

 "םינתוחמ; עסעיּפ ןיימ טנעיילעג ןוא טנעקַאב םיא טימ ךיז בָאה ךיא

 .עידעמָאק יד ןליּפש טשינ ליוו רענייק זַא ,טלייצרעד םיא ןוא

 -רעה טָאה ,*!ןליּפש ןלעו טשינ עידעמָאק יד לָאז ןעמ זַא ,ןעז ליוו ךיא'

 לע ךיא .סרעטַאעט עלַא ןיא םעד טימ ןייג לעװ ךיא, .ןפורעגסיוא ןַאמ

 דוד וצ .רצוא ןַא זיא סָאד זַא ,ןגָאז ייז לעװ ךיא .ןעלדיז לעװ ךיא .ןעיירש

 "!ורעהוצ ךיז ןעמ טעװ ןענַאמרעה
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 "רעטַאעט סקלָאפ,, סָאד

 ,."רעטַאעט-סקלָאפ, ַא טנפעעג ךיז טָאה סע ןוא טייצ ַא קעװַא זיא סע

 .ףרָאדנעװ ןבואר ,רואינש ,ןָאסידַאק בייל ,ווָאלוב ףסוי טליּפשעג ןבָאה סע ּווװ

 ןעוועג זיא סע .ערעדנַא ןוא סרעדנעלָאה יד ןוא לעטסעמ בקעי ,ךיילב הדוהי

 -שזרעביא ןַא ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא רעטַאעט רעוװיטַארעּפָאָאק ַא

 טָאה ןעמ רעבָא ,ןקילג ןייק טכַארבעג טשינ טָאה עסעיּפ יד .שיסור ןופ גנוצ

 ,ןגָאלשעגרָאפ טָאה ןָאסידַאק בייל .עסעיּפ ַא טכוזעג טָאה ןעמ .טעשטומעג ךיז

 טָאה רע .עסעיּפ יד טנעקעג טָאה רע ."םינתוחמ, עניימ ןליּפש לָאז ןעמ זַא

 ןוא "עניב-סקלָאפ; רעד טימ טריפעגפיוא לָאמַא עסעיּפ רעד ןופ טקַא ןייא
 ,גלָאפרעד ַא ןעוועג זיא'ס

 זַא ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"םינתוחמ/, ןגעוו רימ וצ ןעמוקעג זיא ןעמ ןעוו

 ןרָאװעג זיא ןָאסידַאק .עסעיּפ יד ןריסישזער לָאז ןַאמרעה דוד זַא ,ליוו ךיא

 טשינ ןעמ ןעק ןענַאמרעה דוד ןָא -- ,ןַאמרעה רעװ ,ןַאמרעה סָאװ .זגורב

 ,טנָאזעג ךיוא טָאה ווָאלוב ףסוי .טגָאזעג רע טָאה --- ?רעטַאעט ןייק ןליּפש

 רשפא עסעיּפ ַא ןופ ןבָארּפ יד ןרעיודעג םיא ייב .טשינ גיוט ןַאמרעה זַא

 .ןרעוו קיטרַאפ טשינ לָאמנייק טעװ רע .טרעלקרעד רע טָאה ,םישדח

 ףָארדנעװ ןבואר ,ךיילב הדוהי ,רואינש יװ ,לשמל ,ןרָאיטקַא ערעדנַא יד

 סע ,ןריסישזער לָאז ןַאמרעה דוד זַא טלָאװעג דָארג ןבָאה לעטסעמ בקעי ןוא

 "ַאב טעטירָאיַאמ ַא טימ זיא סע ןוא עּפורט רעד ןיא ףמַאק ַא ןרָאװעג זיא

 - ַא ןעגנערב ןוא עסעיּפ יד ןענעייל ןרעה לָאז עיסימָאק ַא זַא ,ןרָאװעג ןסָאלש
 .זיא עסעיּפ יד סָאװ ,טשרעוצ טכירַאב

 -עגנײרַא טָאה טעטימָאק רעד ןוא טעטימָאק ַא רַאפ טנעיילעג בָאה ךיא

 ךעלדנַאהרַאפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןַאד זיא סע .טרָאּפער ןקיטסניג ַא טכַארב
 .ןענַאמרעה דוד טימ

 טנזיױט ,סנטשרע :ןעגנוגנידַאב עקידנגלָאפ ןבעגעג טָאה ןַאמרעה דוד

 טרעדנוה ;בייוו ןייז רַאפ עטרַאקספיש ַא ןקיש וצ ,סנטייווצ ;ןמוזמ רַאלָאד

 רע ליוװ ,ןליּפש טעו ןעמ ןעוו ןוא ןבָארּפ יד ןופ טייצ ןיא ,ךָאװ ַא רַאלָאד

 ,ןטפנוקנייא יד ןופ טנעצָארּפ סקעז

 -שג טָאה ,ןעלדנַאהרַאפ םיא טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טעטימָאק רעד

 -רַאפ טשינ טָאה עּפורט יד ,ןגָאז וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ןבָאה ייז .טלכיימש

 רָאג טָאה ןעמ ?סעמוס עכלעזַא ןבעג םיא ןעמ ןעק יװ ָאט ,טנעס ןייק טגָאמ

 .טרעהעג טשינ סנױזַא לָאמנייק

 טניימ ,ליפ ױזַא טנָאמ ןַאמרעה דוד סָאװ סָאד זַא ,טסוװװעג בָאה ךיא

 טניזוט זיא םיא ייב .זיא טלעג סָאװ ,טשינ טושּפ טסייוו רע לייוו ,טשינרָאג

 ,לקינ ַא יו רַאלָאד
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 קידנרעלקרעד ,ןענַאמרעה דוד טימ ןעגניד ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 טלעטש רע סָאװ ,היחמ ךיז ןענעז ווָאלוב ףסוי ןוא ןָאסידַאק בייל זַא ,םיא

 ,טגָאזעג טָאה רע .רימ וצ טרעהעגנייא טשינ ךיז רע טָאה ,ןעגנורעדָאפ עכלעזַא

 זַא .ןקירעדינרעד ליוו ןעמ סָאװ ,ןַאמרעה דוד ןופ דובכ ןרַאפ טפמעק רע זַא

 .ץרא-ךרד םיא רַאפ ןבָאה ןעמ טעוװ ,ןלָאצַאב טוג םיא טעװ ןעמ

 ןופ רעריפ ַא ,ןענָאסלעדנעמ המלש ןענַאמרעה וצ טכַארבעג בָאה ךיא

 -ַאב ןעוועג זיא ןוא קרָאי-ינ ןיא ןענופעג טלַאמעד ךיז טָאה סָאװ ,"דנוב;

 ,טעשַארטסעג םיא ,ןענַאמרעה טימ טגירקעג ךיז טָאה רע .םיא טימ טעדניירפ

 ןטלַאה ךיז טעװ רע ביוא ,קרָאירינ ןיא רעגנוה ןופ ןייגסיוא טעװ רע זַא

 -רַאפ רע זַא ,טגָאזעג ךעלדנע ןוא טנייוועצ ךיז טָאה ןַאמרעה דוד .סיורג ױזַא

 .ןענָאסלעדנעמ ףיוא ךיז טזָאל

 ַא רַאלָאד קיסיירד ןגירק לָאז ןַאמרעה זַא ,טנקסּפעג טָאה ןָאסעלדנעמ

 -ָאָאק םעד ןופ דילגטימ ַא ןייז רע לָאז ןַאד ןוא ןבָארּפ יד ןופ טייצ ןיא ךָאװ

 .ןעמעלַא טימ ךיילג ןעמענ ןוא ,וויטַארעּפ

 עסעיפ רעד רַאפ טפמעק ןַאמרעה דוד

 -עג ךיא בָאה ,ןענַאמרעה דוד טימ ןכילגעגסיוא ןיוש ךיז טָאה ןעמ ןעוו

 סענימ ערעיוז יד ןעזעג בָאה ךיא ןעוו .ןרָאיטקַא עלַא רַאפ עסעיּפ יד טנעייל

 -עג ךיא בָאה ,עסעיּפ רעד ןגעק ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןרָאיטקַא עכעלטע ןופ
 ַא ןלעפעג טשינ ןרָאיטקַא יד זיא עסעיּפ יד ןוא גנורעטסײגַאב ןָא טנעייל

 זיא סע ןוא ןענעייל טרעהעג רעִירפ ךימ טָאה סָאװ ,טעטימָאק םעד ןופ לייט

 יז ןיא ,לָאמ ןטייווצ םוצ ךימ קידנרעה זַא ,טגָאזעג רימ ןבָאה ,ןלעפעג ָאי יז

 ,ןלעפעג טשינ עידעמָאק יד

 ןעוועג זיא טעטירָאיַאמ יד ןוא גנומיטשּפָא ןַא ןעמונעג רעדיוו טָאה ןעמ

 .עסעיּפ יד ןליּפש ןגעק

 טרעלקרעד רעייפ טימ ןוא טרָאװ סָאד ןעמונעג ןַאד טָאה ןַאמרעה דוד

 ,סנױזַא טשטיײטעגנײרַא םעד ןיא טָאה רע .עסעיּפ רעד ןופ טייקיטכיוו יד

 .עדער עסיורג ַא ןטלַאהעג טָאה רע ,טמולחעג טשינ ךיז טָאה רימ סָאװ

 ןרָאיטקַא יד ןופ לייט ַא ןבָאה ,עדער ןייז טקידנעעג טָאה רע יוװ םעדכָאנ
 -עג ,רעדנעלָאה הנח .טרעטסײגַאב ןרעוו לענׂש ןענעק ןרָאיטקַא .טרידָאלּפַא

 ןעמ טמיטשעג יז טָאה רעירפ טשרע .*ָאװַארב; :ןגירשעג טָאה ,ךיא קנעד

 ,טַאהעג הטרח דלַאב טָאה יז רעבָא .עסעיּפ יד ןליּפש טשינ לָאז

 טעטירָאיַאמ עסיורג ַא ןוא גנומיטשּפָא ןַא ןעמונעג רעדיוו טָאה ןעמ

 ,עסעיּפ יד ןליּפש רַאפ טמיטשעג טָאה
 עיינ ןגָארקעג עסעיּפ יד טָאה ,ןלָאר יד טלייטעצ טָאה ןעמ יו םעדכָאנ
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 .זגורב ןרָאװעג ןענעז ,ןלָאר ערענעלק ןגָארקעג ןבָאה עכלעוו ,יד .רענגעק

 ענייא ןגָארקעג טָאה עסעיּפ רעד ןגעק טפמעקעג טָאה רעכלעוו ,ווָאלוב ףסוי

 ךיא ןוא ןַאמרעה דוד .דרָאלדנעל ַא ןופ עלָאר יד ,ןלָאר עטסקיטכיװ יד ןופ

 -עג ךָאד ןבָאה רימ .קיטילָאּפ ןייק טשינ ,עסעיּפ יד טַאהעג ןעניז ןיא ןבָאה

 ןייז ןיא עקַאט טָאה רע .רָאיטקַא רעטוג ַא רעייז זיא וװָאלוב ףסוי זַא ,טסּוװ

 .טנכייצעגסיוא קידלַאװג ךיז עלָאר

 ןעוועג זיא רואינש .טלייטרַאפ טוג ךיוא ןעוועג ןענעז ןלָאר ערעדנַא יד

 עלָאר רעד ןיא --- ךיילב הדוהי ;ץילב רעװַאכ ןופ עלָאר רעד ןיא טוג רעייז

 ןיא יילב ןעלעה ןוא טסינויצ ןופ עלָאר רעד ןיא --- דירפ רַאזַאל ;דיגמ ןופ

 "עג טוג ךיוא ןבָאה סע .שיערבעה טדער סָאװ ,עקטסינויצ ַא ןופ עלָאר רעד

 .ערעדנַא ןוא לזרב ,ָאקנעסַאב ,ףָארדנעװ ןבואר טליּפש

 -ַעג טָאה ןוא עקטסיכרַאנַא ןַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה לעּפַא הנח

 ,ביל יז טָאה ןעמ ןוא ריא טביילג ןעמ .ןעק לעּפַא הנח יו טליּפש

 -סינומָאק סלַא רעדנעלָאה הנח טכַאמעג טָאה קורדנייא ןקרַאטש רָאג ַא

 ,טלעוו יד טנערבעג טָאה יז .עקט

 ,סנטשרע .ןטנָארּפ ייווצ ףיוא ןפמעק טפרַאדעג ךיא בָאה ןבָארּפ יד זיב

 -קַא ןעוועג ןענעז סע .ןבָארּפ יד ייב ןענַאמרעה דוד ןרעטש ןזָאלרעד וצ טשיג

 רעדָא ןלָאר עניילק ןבָאה ייז לייוו ,עסעיּפ רעד ןגעק ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןרָאיט

 סנַאמרעה ןופ טכַאמעג קזוח ייז ןבָאה ,טגיינעג שיטסינומָאק ןעוועג ןענעז ייז

 רעטוג ,רעמורפ ַא יװ זיא ןבָארּפ טכַאמ רע ןעוו ןַאמרעה דוד .גנורעטסײגַאב

 ןַאמרעה דוד .תובהלתה טימ לופ זיא רע .דומע םייב טייטש סָאװ ,הליפת-לעב

 / ןופ טכַאמ ןעמ זַא ,שקרעמַאב טלָאװ רע ןעוו .וויטיסנעס רעייז ןעוועג זיא

 ,ןפרָאװעגקעװַא ןבָארּפ יד ןעוועג רע טלָאװ ,קזוח םיא

 -יפ זענַאמרעה ןטלַאהוצסיוא טַָאנעצעמ ַא ןגירק טזומעג ךיוא בָאה ךיא

 םעד טַאהעג טשינ רע טָאה ,ןבעגעג טשינ םיא טָאה ןעמ טלעג לפיוו .לעיצנַאנ

 יסקַאט א ןעמענ עבָארּפ רעדעי ךָאנ טגעלפ רע ,קיטשירפ ףיוא גָאט ןטייווצ

 רֶע טָאה ,ןָאט טזומעג סָאד טָאה רע .קרָאיײוינ טָאטש רעד רעביא ןרָאפ ןוא

 סע רע טגעלפ עשרַאװ ןיא .ןבָארּפ יד רַאפ גנומיטש ןגירק וצ ידכ ,טגָאזעג

 ,עקשָארד ַא טימ ןרָאפ רע טגעלפ טרָאד רעבָא ,טגָאזעג רע טָאה .,ןָאט ךיוא

 םורַא יסקַאט ַא טימ ןרָאפ סָאד ןוא .עטָאלז ַא טסָאקעג ןצנַאגניא טָאה סָאװ

 ןופ טסּוװעג טשינ רעבָא טָאה רע .עמוס עשּפיה ַא טסָאקעג טָאה קרָאי-וינ

 -ָאלז ןגעוו ,עטָאלז ַא יו רעקיניײװ ןעוועג רַאלָאד ַא זיא םיא ייב .ןובשח ןייק

 .ןרַאלָאד ןגעוו יו טנעקעגסיוא רעסעב ךיז רע טָאה סעט
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 ןבעל ןימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןקיטירק יד
 "םינתוחמ; עסעיּפ ןיימ ןגעו ןבָאה רעטַאעט םעד ןופ סרעשזדנעמ יד

 עטשרע יד רעקינייװ טשינ ןעגנערב ףרַאד יז זַא ,ךַאמּפָא ןַא טַאהעג רימ טימ

 טליּפשעג זיא סָאװ ,עסעיּפ רעקידרעִירפ רעד ןופ ךָאװ עטסעב יד יװ ךָאװ

 סָאװ עסעיּפ ערעדנַא ןַא טיירגעגוצ טַאהעג ןיוש טָאה ווָאלוב ףסוי ,ןרָאװעג

 זַא ,רעכיז ןייז ןעמ ןעק ױזַא יו ָאט .סערייא סָאנעוב ןופ טכַארבעג טָאה רע

 .ךָאװ עטשרע יד ןעמוק טעוװו םלוע רעד

 זיא סָאװ ,ןפָאגָאר ללה רַאפ טיורטרַאפ ךיז ןעמעלַא םעד ןגעוו בָאה ךיא

 "ייב קיטיירפ עסעיּפ יד ןעזעג טָאה רע .רימ טימ טעדניײרפַאב קרַאטש ןעוועג

 ןבָאה טכַאנרַאפ תבש ןדעי טגעלפ רע .ןלעפעג קרַאטש םיא זיא יז ןוא טכַאנ

 :רערעהוצ ענייז וצ טגָאזעג תבש םענעי ןיא טָאה רע ןוא עיצידױואיָאידַאר ַא

 ,"םינתוחמ; ןעז טייג ,ןכַאל קיצרַאה ןוא ןבָאה האנה תמא טליוו ריא ביוא,

 ,טפיױקרַאפסױא ןעוועג רעטַאעט סָאד זיא טנװֶא תבש םענעי ןיא

 .בַא ןופ *סטרעוװרָאפ, ןיא ןענישרעד זיולב ןענעז ןקיטירק עטוג רעייז

 ןבָאה ןעגנוטייצ עשידִיי ערעדנַא יד .*סמיַאט קרָאיײוינע רעד ןיא ןוא ןענַאהַאק

 טימ טריזיטַאּפמיס ןבָאה רעקיטירק ערעייז לייוו ,ןסירעגרעטנורַא עסעיּפ יד

 יד טביולעג רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה רעכלעוו ,ינודקומ ר"ד .ןטסינומָאק יד

 רענעי ןיא זיא רע לייוו ,ריא ןופ טכַאמעג קזוח טלָאמעד טָאה ,עסעיּפ עבלעז

 -רָאפ רעד ייב זיא ,"גָאט , ןופ ,ןילדע םַאיליװ ,טמיטשעג-קניל ןעוועג טייצ

 "עג זיא ןוא ?טייהיירפ, רעד ןופ ןדלַאװכוב טימ ןעמַאזוצ ןסעזעג גנולעטש

 -עג "טייהיירפ , רעד ןיא טָאה דלַאװכוב .םיא ןופ טסולפנייאַאב קרַאטש ןעוו

 ;ןסייהעג טָאה סָאװ ,עסעיּפ ןיימ ןגעוו קיטירק רעד רעביא טפירשפיוא ןַא טַאה

 ."רעטַאעט-סקלָאפ ןיא עבמַאב-קניטש ַא,

 עסעיּפ ןיימ ןטעקיּפ וצ ךיז טיירג ןרעגעווש ןיימ

 ןבָאה ןטסינומָאק יד שטָאכ ,גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג זיא עסעיּפ יד

 יד טליּפשעג טנייה טלָאװ ןעמ ןעוו ,ביילג ךיא .ריא ןגעק םישעמ טעברַאעג

 טרעוו'ס סָאװ לייוו ,ןרָאװעג זגורב טשינרָאג ןטסינומָאק יד ןטלָאװ ,עסעיפ

 וועשטשורכ סָאװ ,םעד ןגעק טשינרָאג ַא זיא ןענילַאטס ןגעק טגָאזעג טרָאד

 ,םיא ןגעוו טגָאזעג טָאה
 זיא עכלעוו ,ןירעגעווש ַא עניימ זַא ,ןרָאװעג ריֹוועג טלָאמעד ןיב ךיא

 -ָאק יד ןופ קעװַא יז זיא טנייה) עקטסינומָאק עטנערברַאפ ַא טלָאמעד ןעוועג

 .עסעיּפ רעד ןגעק ןיֵַאל טעקיּפ ַא ןרישזנַארַא וצ טיירגעג ךיז טָאה ,(ןטסינומ

 טלַאמעד ךיוא זיא רעכלעוו ,רעדורב ריא ייב ךוזַאב ףיוא ןעוועג זיא בייוו ןיימ
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 1 ל ע פ ס ע טָאג א נ ח

 "ורב ריא ןשיווצ עטַאבעד ַא טרעהעג יז טָאה ,טסינילַאטס רעסייה ַא ןעוועג

 רימ ןגעוו ןבָאה עדייב .עסעיּפ ןיימ ןגעוו ,ןירעגעווש ריא ,בייוו ןייז ןוא רעד

 ,ןריזינַאגרָא טלָאװעג טָאה ןירעגעווש ןיימ .טסישַאפ ַא ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג

 -ָאװש ןיימ ןוא "םינתוחמ; עניימ ןטעקיּפ ןלָאז שטנערב ריא ןופ ןעיורפ זַא

 רעד טעטיצילבוּפ ןבעג טעוװ סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה רע .ןגעק ןעוועג זיא רעג

 -ןקעגמיײהַא זיא בייוו ןיימ .םעד ןגעוו טגירקעג קרַאטש ךיז טָאה ןעמ ,עסעיּפ

 .עסעיּפ ןיימ ןטעקיּפ טעוװ ןעמ זַא ,עטגרָאזַאב ַא ןעמ

 ןיא רעבָא .טייצ עגנַאל ַא "*םינתוחמ, טליּפשעג ךָאנרעד ךָאנ טָאה ןעמ

 טָאה עסעיּפ יד ןוא ,רעטעוװ רעטכעלש ַא רָאג ןעוועג זיא סע ןעוו ,ךָאװ ןייא

 -עגרעטנורַא עידעמָאק יד ןעמ טָאה ,ןטפנוקנייא עסיורג ןייק טכַארבעג טשינ

 "ייא סָאנעוב ןופ טכַארבעג טָאה ווָאלוב סָאװ ,עסעיּפ יד טליּפשעג ןוא ןעמונ

 ןטימ ןיא ןוא ,עסעיּפ ענעי טליּפשעג ןעמ טָאה קיטנוז ןוא תבש ,קיטיירפ .סער

 רעייז ןעוועג ןענעז ךָאװ רעד ןטימ ןופ ןטפנוקנייא יד ."םינתוחמ/, יד ךָאװ

 טָאה םלוע רעד .טכעלש רָאג ןעוועג זיא קיטנוז ןוא תבש ,קיטיירפ ןוא טוג

 ."םינתוחמ ,, ףיוא טגערפעג

 טָאה ןעמ ןוא "םינתוחמ/, ןעמענוצפיורַא קירוצ טמעשעג ךיז טָאה ןעמ

 טָאה קיטנוז ןוא תבש ,קיטיירפ ."הסנרּפ; עסעיּפ עטלַא ןיימ ןעמונעגפיורַא

 סָאד טָאה ןעמ ."םינתוחמ, ךָאװ רעד ןטימ ןיא ןוא ,*הסנרּפ, טליּפשעג ןעמ

 .ןָאזעס עדנע זיב טליּפשעג
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 םייהַא רַָאַפ ךיא





 לטעטש ןיימ ןכוזַאב רימ טסייה ןַאהַאק .בָא

 .דנַאלשטיײד רעביא טשרעהעג טָאה ,ומש חמי ,רעלטיה ןעוו ןרָאי יד ןיא

 רַאפ טלעװ רעד ףיוא ןשינעעשעג יד ןגעוו ןציטָאנ ןביירש ןַאהַאק .בַא טגעלפ

 "ייב טעּפש םייהַא ןעמוק םיא וצ געלפ ךיא .?סטרעוורָאפ , טייז רעטשרע רעד

 יד ןיא ןָאט-רעטעלב ַא טגעלפ רע .ןעגנוטייצ-ןגרָאמ עשילגנע יד טימ טכַאנ

 .ןרעלטיה ןגעוו ןבירשעג סנטסרעמ טָאה רע .ןריטקיד רימ ןוא ןעגנוטייצ

 'רע .ןריטסיזקע טשינ גנַאל טעװ רעלטיה זַא ,טביילגעג טָאה ןַאהַאק בַא

 -ָאס עשטייד יד טימ ןעמַאזוצ רעטעברַא יד ,ןלַארעביל יד זַא ,טפָאהעג טָאה

 .ןרעלטיה ןצעזרעטנורַא ןוא ןקיניײארַאפ ךיז ןלעװ ,ןטַארקָאמעד-לַאיצ

 ךיא זַא .רענעייל יד ןטסיירט ןוא ןריטקיד רימ םעד ןגעו טגעלפ רע

 רע טָאה ,ןרעלטיה ןגעוו לטרעוו ַא לָאמַא טגָאזעגסױרַא ,קידנביירש ,בָאה

 ."ןיירַא סע טביירש. :טגָאזעג

 "טיה ןגעוו ןעגנוניימ ערעזדנוא וצ טרעהעגוצ ךיז טלָאװ טלעוו יד ןעוו;

 טלָאװ, -- גנוקרעמַאב עשיריטַאס ַא טכַאמעג לָאמנייא רע טָאה -- "ןרעל

 ןענעייל טלעװ רעד ןופ רעשרעה יד רעבָא .גָאט ןייק טרעיודעג טשינ רעלטיה

 ."ןביירש רימ סָאװ טשינ ןסייוו ןוא *סטרעוורָאפ, םעד טשינ

 רעשיטסילַאיצָאס רעד סָאװ ,םעד טימ רענעייל יד טסיירטעג טָאה רע

 טָאה רע .ךיירקנַארפ ןופ רעימערּפ ןעוועג טלָאמעד זיא םולב ןָאעל רעריפ

 ?םיא ןופ ןטלַאהעג טשינ ןעד טָאה רעוו .ןעמולב ןופ ןטלַאהעג קרַאטש

 "רַאפדןדִיי עכעלרעדיוש יד ןגעוו ןעגנוטייצ יד ןיא קידנענעייל ,לָאמ ןייא

 "סיוא ןוא ףיוא לעטׂש ַא ןָאטעג ךיז רע טָאה ,דנַאלשטייד ןיא ןעגנוגלָאפ

 :ןפורעג

 זַא .ןלעװ טשינ טעװ רע .ןענערברַאפ ןיילַא ךיז ףוס םוצ טעװ רעלטיה;

 .ןעיײּפש טׂשינ ףיורעד לָאז ןעמ ידכ ,םיא ןופ ןביילב סעּפע לָאז סע

 ןךיב רעבָא .טנערברַאפ ךיז טָאה רעלטיה .ןרָאװעג םיוקמ זיא האובנ ןייז

 ךדַיי ןענָאילימ ןוא ,טלעוו עבלַאה ַא טכַאמעג בורח רע טָאה ,ןעשעג זיא סָאד

 .ןעמוקעגמוא ןענעז

 טָאה רע ןעוו ,ןעגנומיטש ענעדיישרַאפ ןיא ןעזעג ןענַאהַאק בָאה ךיא

 ןענעז סע זַא ,סעיינ ַא ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו .ןציטָאנ ענייז טריטקיד רימ

 טָאה ,ןענעפָאװַאב ךיז ןזָאל טשינ ןרעלטיה לָאז ןעמ זַא ,ןעגנונעפָאה ןַארַאפ
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 ד לצ פ ס ע טָאג אנ ח

 -- "ןגייוש טשינ טעװ טלעװ יד, .דניק ןיילק ַא יו טיירפעג ךיז ןַאהַאק

 ,"רקפה טשינ זיא טלעוו יד; --- טריטקיד רימ רע טָאה

 רעשילגנע רעד ,ןילרעבמעשט זַא ,טנעיילעג טָאה רע ןעװ ,לָאמנייא

 ,שיטסימיסעּפ רעייז ןרָאװעג רע זיא ,ןרעלטיה וצ טרָאפ ,רעימערּפ

 ,טריטקיד רימ רע טָאה --- "דרע רעד ןיא ןדִיי יד טָאה טלעוו עצנַאג יד,

 טעװ טלעוו יד .טגייווש טלעוו יד ןוא ,ןדִיי יד ןיא םקונ ךיז זיא רעלטיה; ---
 ,"רַאפרעד ןלָאצַאב רעייט

 ריא רַאפ טלָאצַאב רעייט טָאה טלעוװ יד .ןרָאװעג םיוקמ זיא האובנ ןייז
 ...ןגייווש

 ךיא זַא ,שטנּוװ ַא טקירדעגסיוא ,םיא טימ קידנדייר ,לָאמַא בָאה ךיא
 ,לטעטש-סטרובעג ןיימ ןכוזַאב ןרָאפ טלָאװעג טלָאװ

 ךיא ןעמעוו טגערפעגסיוא ךימ ןוא ןריטקיד ןייז טלעטשענּפָא טָאה רע

 עקיצנייא ןיימ ןוא עמַאמ-עטַאט ןיימ זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא .טרָאד בָאה

 -ירב עלַא עניימ .ןברָאטשעג טרָאד ןענעז ייז .רעמ טשינ ןיוש ןבעל רעטסעוװש

 ,ןייז וצ טרָאד שלח ךיא .לטעטש םוצ ךימ טיצ ךָאד .עקירעמַא ןיא ןענעז רעד

 סָאװ ןוא ,טרָאפ; -- טגָאזעג רע טָאה -- "?טעטש רעייא ןעז טרָאפ;

 | ,"רעלענש

 -קיד רימ לָאז רע זַא ,םיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,טנװָא ןטייוװצ םעד

 "עג עטשרע סָאד ךימ רע טָאה ,גנוטייצ רעד רַאפ ןעגנוקרעמַאב ענייז ןריט

 "?פזייר רעייא טימ ךיז טרעה סָאװ ,ונ, :טגערפ

 ,םעד ןגעו טשינ גייווש ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 ףרַאד רעדעי; --- .ןטָארעג ךימ רע טָאה -- "רעלענש סָאװ סע טכַאמ;

 טשינ .בורח סע טכַאמ רעלטיה רעדייא ,עּפָאריײא ןעז ףרַאד ,לטעטש ןייז ןעז

 .ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה --- ?!סָאד רע לָאז ןבעלרעד

 .םייה עטלַא ןייז ןכוזַאב ןרָאפ וצ טקיטומרעד ןעמעלַא טָאה ןַאהַאק .בַא

 ןוא עקירעמַא ןיא גנַאל ןייז ןעק רענייא ױזַא יו ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רע

 .ןרָאפעג טּפָא ןיהַא עקַאט זיא ןײלַא רע ,עּפָאריײא ןייק ןרָאפ טשינ

 ,לטעטש ןיימ ןיא ןרָאפעג ןיב ןוא ,ןענַאהַאק טגלָאפעג בָאה ךיא

 ןילרעב ןיא

 -ַאב בָאה ךיא .עשרַאװ ךרוד ןיירַא לטעטש ןיימ ןיא ןרָאפעג ןיב ךיא

 ןיב ךיא .לטעטש ןיימ וצ געוו ןפיוא עׂשרַאוװ ןיא ןלעטשוצּפָא ךיז ןסָאלש

 .ןילרעב ןיא טלעטשעגּפָא ךיז בָאה ךיא ,ןילרעב ךרוד עשרַאװ ןייק ןרָאפעג

 לעוו .יצ ,ןעז טלָאװעג בָאה ךיא .ןשטייד יד ףיוא ןָאט קוק ַא טלָאװעג בָאה ךיא

 -ער ַא זיא'ס רעוװ ןוא יצַאנ ַא זיא'ס רעוו רעמינּפ ערעייז ןיא ןענעקרעד ךיא
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 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןטסגרע ןגעק ןריטלָאװער וצ טייהנגעלעג ַא ףיוא טרַאװ סָאװ ,רענָאיצולָאוװ

 .טגָאמרַאפ טָאה טלעוו יד סָאװ טָאּפסעד

 ,דליב סרעלטיה ןעגנָאהעג זיא ,טצעזַאב ךיז בָאה ךיא ּוװ ,לעטָאה ןיא

 .ןקוקנָא טנעקעג טשינ םינּפ שיחצור ןייז בָאה ךיא

 ןבָאה ייז .ןעגנוזעג ןוא סעּפורט-םערוטש יד טרישרַאמ ןבָאה סַאג ןיא

 ,זייווקיצנייא ןעגנַאגעג ןענעז סַאג ןיא ןשטנעמ .דחּפ ַא ןפרָאװעג רימ ףיוא

 -עג טשינ ךיוא ייז ןבָאה ,ןשטנעמ ייווצ ןעגנַאגעג ןענעז סע וליפַא ןעוו ןוא

 | .ךיז ןשיווצ טדער

 ןייא .ןדִיי ןגעק ןצעה סָאװ .ןעגנוטייצ ןופ ןטפירשפיוא ןעזעג בָאה ךיא

 גירק וצ טצעה םולב ןָאעל עדוי רעד, :טפירשפיוא ןַא טַאהעג טָאה גנוטייצ

 ,"ךייר ןטירד ןטימ

 טמוק ןַאמײצילָאּפ ַא יו ןעזעג ךיא בָאה לעטָאה ןיימ ןופ יבַאל רעד ןיא

 -עט ןוא סַאלב טרעװ יז .ןירעטלַאהכוב רעד דוס ַא ןייא טמיור ןוא ןיײרַא

 ,םיוב ַא ןופ טַאלב ַא יװ טרעטיצ רע ;רעטנורַא טמוק ןַאמ ַא .טרינַאפעל

 טָאה רע .קעװַא םיא טריפ ןוא םערָא ןרעטנוא םיא טמענ ןַאמײצילַאּפ רעד

 טגערפ רענייק .טייקליטש-טיױט ַא טשרעה סע .סע טסייה ,טריטסערַא םיא

 ,טגייווש ןעמ ?רע זיא רעוו .טריטסערַא םיא ןעמ טָאה סָאװרַאפ טשינ

 ךיא רעװ ריֹוװעג ָאד טרעוו ןעמ ןעוו ,ןעוועג טלָאװ סָאװ :טכַארט ךיא

 טגָאז ןַאהַאק זַא ;ןרעלטיה ןגעוו ןציטָאנ רימ טריטקיד ןַאהַאק .בַא זַא ?ןיב

 ןגָאז טימ סױרַא ןענַאהַאק ףלעה ךיא זַא ןוא ;ףוס ןרעטיב סרעלטיה סיוארָאפ

 ןַאמ םענעי יו טקנוּפ טריפעגקעװַא ךימ טלָאװ ןעמ .ןרעלטיה ןגעוװ ןציוו

 ּווװ טסּוװעג טשינ טלָאװ ןעמ .ןיב ךיא רעװ טגערפעג טשינ טלָאװ רענייק

 .ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג ןיימ

 רָאפ ךיא .ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןילרעב ןיא ןדניוװשרַאפ טשינ ליוו ךיא

 ךיא !ןבעל ךָאנ זומ ךיא .טײלסדנַאל עניימ ,םיבורק עניימ ,לטעטש ןיימ ןעז

 ןייק טרָאפ סָאװ ,ןַאב רעד וצ קעװַא ןיב ןוא ךעלקעּפ עניימ טּפַאכעג בָאה

 .עשרַאוװ

 עשרַאװ ןיא

 רעד ףיוא ןענַאטשעג ןיב ןוא ץענערג עשטייד יד רעבירַא ןיב ךיא ןעוו

 -שטייד ןיא עלַא .שטנעמ רעיינ ַא יו טליפרעד ךיז ךיא בָאה ,דרע רעשיליוּפ

 ןצעמע טימ טַאהעג ארומ בָאה ךיא רעבָא .ךעלפעה רימ וצ טדערעג ןבָאה דנַאל

 טדערעג עטמַאַאביץענערג יד ,עטמַאַאב-לָאצ יד ןבָאה ןלױּפ ןיא .ןדייר וצ

 רַאפ בָאה ךיא .ןגירשעגקירוצ בָאה ךיא ןוא ןגירשעג ןבָאה ייז .רימ וצ בָארג

 .טַאהעג ארומ ןייק טשינ םענייק
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 ךיא סע .רעדימ ַא ,לעטָאה ןיימ ןיא עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 בָאה ךיא רעבָא ,ןפָאלש טגיילעג ךיז בָאה ךיא .טנװָא ןיא טעּפש ןעוועג ןיוש

 ,ןגיולפעגייברַאפ רימ ןענעז ןרָאי עגנוי עלַא עניימ .ןפָאלשניא טנעקעג טשינ

 ןיימ ,בייוו ןיימ ,ןסעיּפ עניימ ,סעביל עניימ ,ןקילגמוא עניימ ,ןקילג עניימ

 ןצעמע ,ןדייר ןצעמע וצ ץלַא ןגעוו טלָאװעג טלָאװ ךיא .רעגיווש ןיימ ,דניק

 ַא ןיא .לטעטש ןיימ ןופ טייוו טשינ ,עשרַאװ ןיא ןעוועג ןיב ךיא .ןלייצרעד

 ןיימ ןטרָאד ןפָארטעג טלָאװ ךיא ןעוו .לטעטש ןיימ ןיא ךיא ןיב עזייר גָאט

 יז ןופ םענייא ןדעי טימ ךיא טלָאװ ,רעטסעוװש ןיימ ,ןעמַאמ ןיימ ,ןטַאט

 עניימ ןגעוו טלייצרעד ךיא טלָאװ ןטַאט םעד .שרעדנַא סעּפע ןגעוו טדערעג

 טשינ םיא ךיא טלָאװ ןלַאפכרוד יד ןגעוו ,ןגלָאפרעד עגיימ ןגעוו זיולב ,ןסעיּפ

 ןיימ ןגעװ ,בייוו ןיימ ןגעו טלייצרעד ךיא טלָאװ ןעמַאמ ןיימ .טלייצרעד

 טלָאװ רעטסעוװש ןיימ !גולק רע זיא ,ייא ,תומכח ענייז עלַא ןגעוו ,ןעלעשרעה

 :טגערפעג עטשרע סָאד ךימ טלָאװ יז .סעביל עניימ עלַא ןגעו טלייצרעד ךיא

 דניק סלַא ךָאנ טָאה יז ."?לזייר רעטבילעג ןייד טימ ןרָאװעג זיא סָאװ ןוא;

 ןטייהלצנייא עלַא טלייצרעד ריא טלָאװ ךיא .ריא וצ עביל ןיימ ןגעוו טסּוװעג

 .טשינרָאג ןרָאװעג זיא עביל רעזדנוא ןופ יװ ,טדיײשעצ ךיז ןבָאה רימ ױזַא יו

 .טגיירפ יוװ זיולב זיא סָאד רעבָא ,לָאמַא ךיז ןטערט רימ

 ךיא ןוא .טיוט גנַאל ןיוש ןענעז רעטסעווש ןוא עמַאמ-עטַאט ןיימ רעבָא

 .רעדמערפ ַא ךָאד ךיא ןיב עשרַאו ןיא ןוא .ןלייצרעד וצ ןעמעוו טשינ בָאה

 .ץלָאטש ןטלַאה ךיז ןוא םינּפ ךעליירפ ַא ןבָאה דימת ןעמ ףרַאד עדמערפ רַאפ

 .ןצרַאה ןפיוא זיא סע סָאװ ןגָאז טשינ ייז רַאפ ןעק ןעמ

 ןיב ירפ רעד ןיא טשרע .טכַאנ עצנַאג ַא טכַארטעג םעד ןגעוו בָאה ךיא

 ,ןפָאלשעגנייא ךיא

 .גָאטימ ןסע וצ טייצ יד ןעוועג ןיוש זיא ,ןענַאטשעגּפיוא ןיב ךיא ןעוו

 םעד וצ ןריפ ןסייהעג ךיז ןוא ,עקשָארד ַא ןיא טצעזעגנײרַא ךיז בָאה ךיא

 -יירש ךיז ןעניפעג ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ,טרָאד ."ילידַאקיּפ , ןַארָאטסער

 .קרָאי-וינ ןיא וינעווע דנָאקעס ףיוא יו טקנוּפ .,ןרָאיטקַא ,רעב

 .ןסע לעטשַאב ,קעװַא ךיז ץעז ,ןַארָאטסער ןיא ןיירַא םוק ךיא
 ךיא .שיט ןיימ וצ ךיז טרעטנענרעד ,רעניימ רעטנַאקַאב ַא ,רעביירש ַא

 זיא רע ּוװ ,קרָאיוינ ןיא רעירפ ןרָאי טימ טנעקַאב טַאהעג םיא טימ ךיז בָאה

 .ךערּפשעג ןכעלטניירפ ַא רימ טימ טריפרַאפ רע .,ךוזַאב ַא ףיוא ןעוועג

  ןיוש ןסייוו ייז .ןקילב עכעלטניירפ טימ רימ ףיוא ןקוק עלַא יװ עז ךיא

 .שטנעמ רעקיטכיוװ ַא ,רעצעמע ךיא ןיב ָאד זַא ,ליפ ךיא .ןיב ךיא רעוװו אמתסמ

 ,טקוקעג טשינ רימ ףיוא טָאה רענייק ּוװ ,ןילרעב ןיא ןעוועג טשרע ןיב ךיא

 טשינ ךימ לָאז ןעמ זַא ,ןקוק רימ ףיוא לָאז ןעמ זַא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא ןוא
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 ןבעל ןימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןוא .רימ וצ ייוו ןעוועג טלָאװ ,טנעקרעד ָאי ךימ טלָאװ ןעמ ןעוו .ןענעקרעד

 ,טוג רימ זיא'ס .ךעלטניירפ ױזַא רימ ףיוא עלַא ןקוק ָאד

 ד לָא נרַא

 -נָא ,רָאה עטרעביושעצ טימ ןַאמ רעכיוה ַא רימ וצ ךיז טרעטנענרעד סע

 -רעד ןוא ,טנעה עטיירב עגנַאל טימ ,ךיש עסיורג עטרעּפמולעגמוא ןיא ןָאטעג

 ,םכילע-םולש ןטיירב ַא רימ טגנַאל

 רעייא ןעק ךיא .טנעגַא-עסערּפ רעשירַארעטיל רעד ,דלָאנרַא ןיב ךיא --

 ,סיורג טנעז ריא ,ךייא ןופ טלַאה ךיא .ןעמָאנ

 ריא ךיז טָאה טָאטש עדעי .םענעגושמ ַא ףיוא יו םיא ףיוא קוק ךיא

 ,ךיא טכַארט ,םענעגושמ
 | .ךימ רע טגערפ -- ?ןסעיּפ סעּפע טָאה ריא ---

 רימ סָאד טָאה בייוו ןיימ) ךיא גָאז --- "םינתוחמ; עסעיּפ ןייא ,ָאי ---

 .(לצנער ןיימ ןיא ןפרָאװעגנײרַא

 --- ןֿפיל ענייז טימ קידנעשטָאמש ,סיוא רע טפור -- !"םינתוחמ, ---

 !"םינתוחמ/,, ,טייקיניילק ןייא

 !רענעגושמ טרָאס ַאזַא :טכַארט ןוא ּפָארַא ןביוא ןופ םיא ףיוא קוק ךיא

 רע טפור -- ?"םינתוחמ; ןעק ךיא ןענַאװ ןופ ךיז טרעדנּוװ ריא ---

 ןעייל ךיא .קרָאירינ ןיא טליּפש ןעמ עכלעוו ,ןסעיּפ עלַא ןעק ךיא -- סיוא

 קיטירק סנַאהַאק .בַא ןופ ץַאז ַא רימ טריטיצ רע --- .ןעגנוטייצ עקיטרָאד יד

 ."םינתוחמ,, עניימ ןגעוו

 רעבָא ,טכַארטעג ךיז ךיא בָאה ,םיעגושמ ןעזעג ןיוש ךָאד בָאה ךיא

 ףיֹוא ןקיטירק יד סיוא ךיז טנרעל רע .ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה סנױזַא

 .קינײװנסיוא

 םעד ,רעטַאעט שילױּפ ַא ,ךייא רַאפ רעטַאעט ַא ןעמענ טעװ ןעמ ---

 יַאזוצ טעװ ןעמ ןוא -- טגָאזעג רעטייוו רע טָאה --- רעטַאעט-*ישטשָאװָאנ,

 רעד ןיא ןליּפש ןוא ןריסישזער טעוװ ווָאקרוט דנומגיז .עּפורט ַא ןלעטשנעמ

 -ָאב סקַאמ ,רעצלָאה לחר ,ןרעּפלַאה הניד ןייז ןלעװ עּפורט רעד ןיא .עסעיּפ

 .סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא עסיורג ערעדנַא ןוא ,קישז

 -רעד רע רעבָא .טרָאװ ןייק טשינ םיא ביילג ךיא זַא ,ןגָאז םיא ליוװ ךיא

 ;טגָאז ןוא טנַאה יד רימ טגנַאלי

 טייג !ָאד טציז ,ךייא טעב ךיא .טפעשעג סָאד ןכַאמ קעװַא ףיול ךיא ---

 !קירוצ דלַאב םוק ךיא !קעװַא טשינ

 :ןטנַאקַאב ןיימ וצ ךיז דנעוו ךיא ןוא ,קעװַא זיא רע
 זָא-רעד יוװ ,סרענגיל ענעגושמ עכלעזַא ךס ַא ןַארַאפ ןענעז ,רימ טגָאז ---
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 ד לע פ ס ע טָאג אנ ח

 טגָאז --- רענעגושמ ןייק טשינ ןוא רענגיל ןייק טשינ זיא דלָאנרַא --

 רֶע טרַאנ םענעי רעבָא .ןרַאנּפָא ןיילַא ךיז לָאמַא ןעק רע --- רעטנַאקַאב ןיימ
 בילוצ טשינ טעברַא רע .שטנעמ רעכעלרע ןַא זיא רע .ּפָא טשינ לָאמניײק

 רע זַא ןוא .רעטַאעט טוג ביל טָאה רֶע .טסילַאעדיא רעסיורג ַא זיא רע .טלעג

 .ןעיוב ףיורעד ןעמ ןעק ,סעּפע טגָאז

 -עצ ַא סעּפע ךיוא זיא רעטנַאקַאב ןיימ זַא ,ןסָאלשַאב ךיז ייב בָאה ךיא

 טכַארט .,ןרַאנוצּפָא ךימ ,רימ ןגעק גנורעוװשרַאפ ןימ ַא סעּפע זיא סע .רעטיירד

 בָאה ךיא זיב ,וינעווע דנָאקעס ףיוא ?שרעדנַא ךעלגעמ זיא יו םורָאװ .ךיא

 ץיז ךיא --- ָאד ןוא .ןגיוא יד ןכָארקעגסױרַא רימ ןענעז ,עסעיּפ ַא טפיוקרַאפ

 .רימ בילוצ רעטַאעט ַא ןיוש טכַאמ ןעמ ןוא ,טונימ ףניפ ָאד

 ךָאנ טימ ןיירַא טפיול דלָאנרַא ןוא טונימ ןעצ ןייק טשינ טרעיודעג סע

 ;רָאפ םיא רימ רע טלעטש םעטָא ןָא ןוא ,ןַאמ ַא

 -ָאװָאנ; רעטַאעט ןופ סָאבעלַאב רעד ,רַאמשטָארק רעה זיא סָאד --

 .עסעיּפ רעייא ןליּפש טעװ ןעמ ּוװ ,?ישטש

 ;גנורעלקרעד ַאזַא רימ רַאפ טכַאמ סָאבעלַאב-דעטַאעט רעיינ רעד

 וצ טיירג ןיב ךיא .טלעג ןכַאמ בילוצ טשינ רעטַאעט סָאד םענ ךיא ---

 .ןסעיּפ עטוג ןליּפש לָאז ךיא יבַא ,טלעג ןרילרַאפ

 רימ טָאה וינעווע דנַאקעס ףיוא ,ךיא טכַארט ,רענגיל ַא טסייה סָאד טָא

 רעכלעוו ףיוא ,עסעיּפ ַא ליוו רע זַא ,טגָאזעג לָאמַא רעמיטנגײא-רעטַאעט ַא

 טָאה ,טגָאזעג רע טָאה .םלוע רעד .רַאגלּוװ זיא יז זַא ,ןגָאז לָאז קיטירק יד

 טָאה ןילַא רע ןוא ,ןכַאז ענעטַאברַאפ ןגעוו טדער ןעמ ּוװ ,עסעיּפ ַאזַא ביל

 ?ָאד ןוא .טנייפ טשינ ךיוא סָאד

 ליוו רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רָאטקעריד-רעטַאעט רעװעשרַאװ רעד ןעוו

 ןוא ,ןרילָארטנָאק טנעקעג טשינ ןיוש ךיז ךיא בָאה ,עסעיּפ ןיימ ןגירק דלַאב
 ;טגָאזעג

 ירָאג ביילג ךיא זַא ,טרַאנעגּפָא ליפיוזַא רעטַאעט ןיא ןעמ טָאה ךימ ---

 ןבעג רימ ריא טזומ ,עסעיּפ ןיימ טליוװ ריא ביוא ,רימ טגָאז ןעמ סָאװ טשינ

 ,סעטָאלז ןייק טשינ ,ןרַאלָאד רעבָא .סיוארָאפ ןיא רַאלָאד טרעדנוה

 לטייב ןייז טנפעעג טרָאװ ַא ןגָאז וצ ןָא טָאה רָאטקעריד-רעטַאעט רעד

 ,רַאלָאד טרעדנוה ןבעגעג רימ ןוא

 .טעילעמשטירּפ יו ןבילבעג ןיב ךיא

 ,גנושַאררעביא עקיצנייא יד ןעוועג טשינ זיא סָאד רעבָא

 ריא טליּפש ןרעּפלַאה הניד יו טקרעמַאב ןבָארּפ יד ייב בָאה ךיא ןעוו

 -עג ךיא בָאה ,קיצרַאה ןוא טושּפ ױזַא רעטרעוו יד סױרַא טדער יז יו ,עלָאר

 ;וָאקרוט דנומגיז וצ .טגָאז
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 !עסירטקַא ערַאברעדנּוװ ַא זיא יז --

 טסַאּפ עלָאר יד ןוא -- טרעפטנעעג רע טָאה -- ןיבמ ַא טנעז ריא --

 ,קידלַאװג יז זיא ןלָאר עכלעזַא ןיא .ריא

 .טגָאזעג ךיא בָאה -- עלָאר ריא ןרעסערגרַאפ טלָאװעג טלָאװ ךיא --

 טשינ סָאד ןעק ןעמ זַא ,ןרעפטנע רימ טעוװ ווָאקרוט זַא ,טרַאװרעד בָאה ךיא

 ,רָאסישזער רעכלעוו ,ןבָארּפ יד ןטימ ןיא ןיוש זיא'ס ,טעּפש וצ זיא'ס זַא ,ןָאט

 יד ןרעסערגרַאפ ןזָאל טעװ ,עסעיּפ ַא ןיא עלָאר-טּפױה ַא ןײלַא טליּפש סָאװ

 טָאה ווָאקרוט דנומגיז .תועט ַא טַאהעג בָאה ךיא רעבָא ?ןטייווצ ַא ןופ עלָאר

 ןטגָאזעג

 רעסערג עלָאר ריא לָאז ןעמ זַא ,טרעוו זיא יז .ךיילג סָאד טכַאמ ---

 ,ןכַאמ

 .ןעװעג טרעװ עקַאט סע זיא יז ןוא .טרעסערגרַאפ עלָאר ריא בָאה ךיא

 ַא ןעװעג זיא עסעיּפ יד .עלָאר עריא ןיא ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג זיא יז

 -עג זיא יז .ןעקנַאדרַאפ וצ ךס ַא ןעוועג ריא זיא סע ןוא .גלָאפרעד רעסיורג

 טוג ךיוא ןבָאה ערעדנַא יד שטָאֿכ ,ןליּפש ריא טימ עלַא ןופ עטסעב יד ןעוו

 .ןרָאיטקַא עטוג רעטיול טליּפשעג ןבָאה סע ,טליּפשעג

 .ןעגנושַאררעביא ערעדנַא ךָאנ טַאהעג ןַאד בָאה ךיא

 "נגײא-רעטַאעט רעד טָאה ,ןיירַא לטעטש ןיימ ןיא ןרָאפעג ןיב ךיא ןעוו

 :טגָאזעג רימ רַאמשטארק רעמיט

 ןלייטעצ ןפרַאד ךָאד טעװ ריא ,סיוארָאפ ןיא טלעג לסיבַא ךייא טַאנ ---

 ,לטעטש ןיא

 -רע ןטושּפ ,ןביל ַאזַא ,רַאמשטַארק יװ רעמיטנגײא-רעטַאעט ןביל ַאזַא

 .ץעגרע ןיא ןעניפעג טשינ רעכיז ןעמ ןעק ,דלָאנרַא יװ טנעגַא-עסערּפ ןכעל

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ייז

 ןוא לארשי ןיא רעטַאעט טציא טליּפש ווָאקרוט דנומגיז רָאסישזער רעד

 רימ טיג ןעמ יװ ןוא .ָאגַאקיש ןיא ךיז טניפעג ןרעּפלַאה הניד .שיערבעה ןיא

 ,לארשי ןיא רעטַאעט ןליּפש וצ שיערבעה ךיז יז טנרעל ,רעביא
 'טשינ לָאמניײק לעװ ךיא ןכלעוו ,טעקנַאב ַא טכַאמעג טרָאד ריא טָאה ןעמ

 ןוא טעקנַאב ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא בילטָאג עשוהי ר"ד ,ןסעגרַאפ

 -עגמוא זיא רע .ןסעגרַאפ טשינ ךיא לע עדער עכײרסטלַאהניא עקיציוו ןייז

 ,קסניּפ ןיא ןעמוק
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 עק ָארק ןיא

 עזייר ןיימ ןגעו עגַארפ יד טריטוקסיד ןבָאה בייוו ןיימ ןוא ךיא ןעוו
 ."!ןרָאפ רע לָאז; :ןפורעגסיוא רעגיווש ןיימ טָאה ,לטעטש ןיימ ןכוזַאב וצ
 ןיב ךיא ןוא רעטכָאט ריא טימ ןטלַאה יז טגעלפ ןגַארפ ערעדנַא עלַא ןיא
 לָאמ סָאד .עטַאבעד עדעי ןרולרַאפ בָאה ךיא ןוא ,ייווצ ןגעק רענייא ןעוועג
 רַאפרעד ןוא טעטירָאיַאמ ַא טַאהעג בָאה ךיא .רימ טימ ןטלַאהעג יז טָאה
 .עזייר ןיימ טריפעגכרוד

 טָאה יז לייוו ,עיצילַאג ןייק ןרָאפ לָאז ךיא טלָאװעג טָאה רעגיווש ןיימ
 יד ןעז לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג טָאה יז ןוא עקָארק ןיא רעטסעוװש ַא טַאהעג
 ,רַאלָאד רָאּפ ַא ןבעגרעביא ריא ךיוא ןוא סורג ַא ןבעגּפָא ריא ,רעטסעוװש
 .קעווצ םעד רַאפ רעדניק עריא ייב ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה יז סָאװ

 ריא ךיא בָאה ,רימ טימ ןטלַאה רַאפ רעגיווש ןיימ וצ טײקרַאבקנַאד סלַא

 ןיא ןייז ךיא לעװ ,לטעטש ןיימ ןכוזַאב לעװ ךיא רעדייא ךָאנ זַא ,טגָאזעגוצ
 .רעטסעווש ריא טימ ןעז ךיז ןוא עקָארק

 ןייק ןרָאפעגּפָא עשרַאװ ןופ ךיילג ןיב ךיא .טרָאװ ןטלַאהעג בָאה ךיא

 .עקָארק

 טנגעגַאב ןַאב רעד ייב ךיא ןיב עקָארק ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו
 ןייק ווירב ַא םיא ןופ ןגָארקעג בָאה ךיא .רבח:-טנגוי ַא םעניימ ןופ ןרָאװעג

 -עג טָאה ןעמ ּוװ ,"רעטַאעט ישטשָאװָאנ; םעד ןופ סערדַא םעד ףיוא עשרַאוז

 רעד ךיז ןעגנוטייצ רעװעשרַאװ יד ןופ טָאה רע ."םינתוחמ, עניימ טליּפש

 ךיא .ווירב ַא ןבירשעג רימ טָאה רע ןוא עסעיּפ ןיימ טליּפש ןעמ ּוװ טסּווװ

 ךימ טָאה רע ןוא ,עשרַאװ ןופ סױרַא רָאפ ךיא ןעוו ןסיוו טזָאלעג םיא בָאה
 .ןַאב רעד ייב טרַאװרעד

 -נורַא ןיב ךיא ןעוו .טנוװָא ןיא טעּפש עקָארק ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 רע זַא ,ןסיוו לָאז ךיא ידכ ,ןעמָאנ ןיימ ןגירשעגסיוא רע טָאה ,גוצ ןופ רעט

 .טשינ ךיוא ךימ רע ןוא טנעקרעד טשינ םיא שרעדנַא טלָאװ ךיא .סָאד זיא

 זיא רע .בורק ןטנעָאנ ַא רָאג טימ יו טיירפעג רימ טימ ךיז טָאה רע

 ןגעו טסּוװעג טָאה רע .עטבילעג עטשרע ןיימ ,ןעלזייר ןופ בורק ַא ןעוועג

 -ייהרַאפ ןיב ךיא זַא ,טניימעג טָאה רע .לטעטש ןיימ ןיא ריא וצ עביל ןיימ

 .ריא ןגעוו ןגַארּפ ךס ַא טלעטשעג רימ טָאה רע .ריא ֹוצ טַאר

 זַא ,ריא וצ טַארייהרַאפ טשינ ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג םיֹא בָאה ךיא ןעוו
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 ןַא טימ טרייהעג טָאה יז ןוא רערעדנַא ןַא טימ טַאהעג הנותח רָאג בָאה ךיא

 ,"ךעלגעמ סָאד זיא יוו; .רעטרעדנווורַאפ ַא ןייטש ןבילבעג רע זיא ,ןרעדנַא

 -עג רע טָאה ,"ןכדש ַא ךרוד הנותח טָאה ןעמ זַא אלימ, ,טגערפעג רע טָאה

 -רַאטש ַאזַא ןופ ,עביל ןופ רעבָא .ןטג ךיז ןעמ ליוװ ,ךיז ןעמ טגירק, ,טגָאז

 ."טלעוו סיוא זיא ?ןדייש ךיז ןעמ לָאז ,טרעהעג בָאה ךיא טיול ,עביל רעקי

 .ןבעל ןייז ןגעוו ,ךיז ןגעוו ןלייצרעד רימ לָאז רע ןטעבעג םיא בָאה ךיא

 ,ןלייצרעד לָאז ךיא ,ןדייר לָאז ךיא טלָאװעג רעבָא טָאה רע

 סָאװ ,דִיי ַא ןיב ךיא, ,טגָאזעג רע טָאה ,"ןלייצרעד וצ ךיא בָאה סָאװ;

 ,"ךיז טעשטומ ןעמ .עיצילַאג ןיא טעטש עלַא יו טָאטש ַא ,עקָארק ןיא טניוװ

 זיב ןעגנַאגעגמורַא רימ טימ זיא ,לעטָאה ַא ןיא טריפעגּפָא ךימ טָאה רע

 טפערט ןעמ ּוװ ,רעצעלּפ ןיא טריפעגמורַא ךימ טָאה רע .טכַאנ רעד יא טעּפש

 םורַא ךיז ןעיירד סָאװ עכלעזַא ןוא רעביירש עשידִיי ,רעוט-רוטלוק עשידִיי

 .עשרַאװ ןיא יו שימייה ױזַא טליפעג ךיז בָאה ךיא .רעביירש

 ןיא ןבעגעגרעביא ךימ רע טָאה ,טעּפש רעייז ןרָאװעג ןיוש זיא סע ןעוו

 רעוועקָארק רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ םענייא ,רעפּפמַאק ר"ד ןופ טנעה יד

 ,"קיננעישזד יװָאנ , גנוטייצ רעשידִיי-שיליוּפ

 רעפּפמַאק ר"ד

 ןיא טפיטרַאפ ,זיוה-עפַאק ַא ןיא ןציז ןפָארטעג ןרעפּפמַאק ר"ד בָאה ךיא

 ןוא עשידִיי ,ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ ןגעלעג ןענעז םיא ןבעל ,גנוטייצ ַא

 ,עשיליופ

 -קעװַא רע טָאה ,םיא רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה ןעמ יװ לענש ױזַא

 ללכב רעטַאעט ןגעוו רימ טימ ןדייר ןביוהעגנָא ןוא ןעגנוטייצ עלַא טרַאשעג

 טסּוװעג טָאה רע .גָאט זיב טדערעג ןבָאה רימ ןוא ,טרפב רעטאעט שידִיי ןוא

 -רַאװ ןיא ןוא קרָאי-רינ ןיא טליּפשעג טָאה ןעמ סָאװ ןסעיּפ עניימ עלַא ןגעוו

 רענליוו רעד ןגעוו ,*רעטַאעט-טסנוק; סצרַאװש ןגעוו טדערעג טָאה רע .עשי

 טָאה סע זיב טדערעג ןבָאה רימ .סרעטַאעט ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןוא עּפורט

 ןטלָאװ ,דימ ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג טשינ םיא טלָאװ ךיא ןעוו .טגָאטעג ןיוש

 ןעמ טכַאמרַאפ ,ןסעזעג ןענעז רימ ּוװ ,זיוה-עפַאק סָאד .ןסעזעג ךָאנ רימ

 .טשינ לָאמנייקי

 רע .המשנ רעד טימ ןבעל סָאד ןעוועג רעטַאעט זיא רעפּפמַאק ר"ד ייב

 ןיא טמוק סע ןעוו .בולק ןשיטַאמַארד ןקיטרָאד ַא ןופ רעריפ רעד ןעוועג זיא

 סע ןעוו .ךעלקילג רע זיא ,רעטַאעט טוג טליּפש סָאװ ,עּפורט ַא טָאטש ןייז

 ייב סע זיא ,ןעמַארד טביירש סָאװ רענױזַא ךָאנ ,רעביירש רעשידִיי ַא טמוקי

 ,בוט-םוי ַא םיא
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 -שג טשינ בָאה ךיא ,קעװַא ןגרָאמ רָאפ ךיא זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא ןעוו

 בָאה ךיא, .קיטעמוא ןרָאװעג רֶֹע זיא ,עקָארק ןיא ןעגנערברַאפ וצ טייצ גונ

 ריא טסייה סָאװע ,טהנעטעג רע טָאה ,"טסַאג ןיימ ןייז טלָאז ריא טלָאװעג
 ,"!עקָארק ןופ קעװַא לענש ױזַא טרָאפ

 ךיז ןיפעג ךיא זַא ,ןסעגרַאפ ךיא בָאה רעפּפמַאק ר"ד טימ קידנדייר

 -ָאה ןייק ןוא טכער ןייק ,הסנרּפ ןייק טשינ ןבָאה ןדִיי ּוװ ,דנַאל ַא ןיא טציא

 עטוג ךס ַא זיא טלעפ זדנוא סָאװ סעלַא זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא סע .ןעגנונעפ

 ,גנורעטסיײגַאב ןוא רעייפ ליפיוזַא טימ טדערעג טָאה רע .סרעטַאעט עשידִיי

 טשינ ךיוא רעטַאעט ךָאד בָאה ןײלַא ךיא) ןרָאװעג ןסירעגטימ ןיב ךיא זַא

 .(טנייפ

 ןיב ךיא .ןָאטעג גנַאב םיא ךָאנ רימ טָאה ,םיא ןופ קעװַא ןיב ךיא ןעוו

 -ַאב ךיז ךיא בָאה םיא ךָאנ .טלעוו רענייש רעטמיורטרַאפ ַא ןופ יװ קעװַא

 -קריוו עכעלרעדיוש יד --- טלעװ רעדנַא ןַא טימ ןשטנעמ ערעדנַא טימ טנגעג
 .טייקכעל

 -רַאװ ןיא טנגעגַאב ךיז בָאה ךיא ןעוו טַאהעג ךיא בָאה ליפעג ךעלנע ןַא

 ,רעקירָאטסיה ןוא רעביירש ןטמירַאב םעד ,רעּפיש קחצי ר"ד טימ עש

 טָאה רע ּוװ ,הליהק רעד ןופ גנוציז ַא ייב ןפָארטעג ןרעּפיש ר"ד בָאה ךיא

 ךיילג ןוא ןדִיי יד ןופ טיײקיזָאלטכער רעד ןגעו עדער עקרַאטש ַא ןטלַאהעג

 -מוא ןשידִיי ןגעוו עדער עלופסקורדנייא ןייז טקידנעעג טָאה רע יו םעדכָאנ

 טימ טדערעג ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןגעו טדערעג רימ טימ רע טָאה ,קילג

 ,טײקמערַאװ רענַאיצילַאג טימ ,תובהלתה רעׂשידיסח טימ ,רעייפ

 םיבורק עניימ ייב

 -יימ וצ טריפעג ךימ ןוא רימ וצ ןעמוקעג ןַאמסרנַאל ןיימ זיא ירפ ץנַאג

 -סעווש רעד ,עמומ ַא רעריא וצ ,דצ סבייוו ןיימ ןופ םיבורק יד ,םיבורק ענ

 ,רעגיווש ןיימ ןופ רעט

 עטלַא ןַא ןעזעג ךיא בָאה ,עמומ רעד וצ ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא ןעוו

 ַא ןופ ןטָאש ַא גנוניוװ יד ,שטנעמ ַא ןופ ןטָאש ַא ,רענייב עלעברָאט ַא ,יורפ

 -עצ ַא טימ רעמיצ ןייא .ןרעמיצ ייווצ ןופ ןענַאטשַאב זיא הריד יד .גנוניוװ

 םעד ןיא .ןגער ןקיטכענ ןופ סַאנ ךָאנ ןעוועג זיא סָאװ ,טיפוס םענעכָארב

 ,ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןעמ ןעוו ןגייבנייא טפרַאדעג ךיז ןעמ טָאה רעמיצ ןטייווצ

 טשינ דיירפ סיורג רַאפ יז טָאה ,ןיב ךיא רעװ טגָאזעג ריא בָאה ךיא ןעוו

 לקנעב ַא טּפעלשעג טָאה יז ,ןָאט לָאז יז סָאװ ןוא ןגָאז לָאז יז סָאװ טסּוװװעג

 ,טלעטשעגפיוא ןוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה יז ,קירוצ ןוא ןיִהַא

 -סעוװש ןוא רעטכעט ייווצ עריא ,ןעמוק לע ךיא זַא ,טסווװעג טָאה יז
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 -עג טָאה יז .ןעמוק לעװ ךיא זַא ,ןבירשעג ריא ןבָאה (רעגיווש ןיימ) רעט
 יד טפרַאדעג טָאה יז שטָאכ ןוא ,ריא רַאפ רַאלָאד רָאּפ ַא ריפ ךיא זַא ,טסּוװ
 טשינ סָאד ריא ייב זיא ,ןעז וצ ןגיוא ןבָאה ףרַאד שטנעמ ַא יו רַאלָאד רָאּפ
 יז סָאװ ,רעדניק עריא ןגעוו ןרעה טלָאװעג טָאה יז .עטסקיטכיוו סָאד ןעוועג
 יד טנָאמרעד טָאה יז ןעו טרעטיצעג טָאה יז .ןעזעג טשינ ןרָאי ןיוש טָאה
 .רעדניק עריא ןופ ןעמענ

 יז ,רעדניק עריא ןגעװ סייוו ךיא סָאװ טלייצרעד סעלַא ריא בָאה ךיא

 ךיז טָאה יז .ןלייצרעד לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ ריא לָאז זיא טלָאװעג טָאה

 וצ ָאטשינ ָאד ןענעז ,עקָארק ןיא ןעניוװ סָאװ ,רעדניק עריא סָאװ טרעגרעעג

 טייוו זיא'ס רָאנ ,רעדניק יד ןפור ןפיול טלָאוװעג טלָאװ יז .סורג םעד ןרעה

 ךיא זַא ,טלָאװעג טָאה יז .ןפֹור ייז ןייג וצ ךַאװש וצ ןוא טלַא וצ זיא יז ןוא

 ןוא לָאמַאכָאנ לָאז יז .ןעניֹווװ ריא ייב לָאז ךיא .טייצ עגנַאל ַא ןייז ָאד לָאז

 -ייא עריא ןגעו ןוא רעטכעט רענַאקירעמַא ייווצ עריא ןגעוו ןדייר לָאמַאכָאנ

 -עפָאה ןייק טׂשינ טָאה יז ןוא ןעזעג טשינ לָאמנייק טָאה יז עכלעוו ,ךעלקינ

 ךיא טָאה טנװָא ןיא .ןײגקעװַא טפרַאדעג בָאה ךיא רעבָא ,ןעז וצ ייז גנונ

 לעװ ןרָאפ ןיימ רַאפ זַא ,טגָאזעגוצ ריא בָאה ךיא ,ןרָאפקעװַא טזומעג ןיוש

 .ןַאב רעד וצ ןרָאפ זיוה ריא ןופ ןוא ןענעגעזעג ךיז ןעמוק ךיא

 טימ טשטנעבעג ךימ ןוא לָאמַאכָאנ םוק ךיא סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג זיא יז
 טלָאװ ,םיוקמ טרעוו ייז ןופ לייט ַא זיולב ןעוו סָאװ ,תוכרב עשידִיי עכעלטע
 ,ןדירפוצ טסכעה ןעוועג ךיא

 -עגנײרַא ךימ טָאה ,טריפעגמורַא ךימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמסדנַאל ןיימ
 יז ,רעדיילק טיינעג טָאה ןוא ןסעזעג זיא יורפ ןייז ּוװ ,זיוה ןיא ךיז וצ טריפ
 טַאהעג טָאה רע לייוו ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ,ןירעבעג-הסנרּפ יד ןעוועג זיא
 ,ןריפוצמורַא ךימ טייצ

 טימ ןעוועג דבכמ ךימ ןוא טעברַא ריא טגײלעגקעװַא טָאה בייוו ןייז

 רימ ןופ טגנַאלרַאפ רע זַא ,טרעלקרעד ןַאד רימ טָאה רֶצ ןוא ,ייט לזעלג

 ,רעביירש ןשידִיי ַא בורק ַא קרָאי-ינ ןיא טָאה בייוו ןייז יװ ױזַא זַא ,הבוט

 ,רַאלָאד טנזיוט ייווצ םיא ןופ רע ליוװ ,ןעמָאנ ןסיורג ַא טימ

 וי; 6

 טָאה ,קרָאירינ ןיא רעביירש רענעי זַא ,ןגָאז טלָאװעג םיא בָאה ךיא

 ךיא רעדייא רעבָא .רַאלָאד טנזיוט ייווצ ןייק ןעזעג טשינ וליפַא ןבעל ןייז ייב

 ,ליפוצ זיא רַאלָאד טנזיוט ייווצ , :טגָאזעג בייוו ןייז טָאה ,טגָאזעג סעּפע בָאה

 ,יורפ ןייז ףיוא ןגירשעצ ךיז טָאה ןַאמסדנַאל ןיימ .*!גונעג ןייז טעװ טנזיוט

 .טגירקעג םעד ןגעוו ךיז ןבָאה ייז .רַאלָאד טנזױט רעטנורַא טגניד יז סָאװ

 ,טנזיוט יז ןוא טנזיוט ייווצ ןגירשעג טָאה רע
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 חור רעד, ,ןגירשעג רע טָאה ,"?ןיזוק ןייד יירטעג ױזַא וטסיב סָאװ,

 ."רעטנזיוט ַא ךָאנ ןקיש טעװ רע ןעוו ,ןעמענ טשינ םיא טעוו

 וטסָאה סָאװ, ,ןגירשעג יז טָאה ,"?טלעג ליפוזַא ריד טמוק סָאװרַאפ,

 ,??םיא רַאפ ןָאטעג

 -מוא ךיז ןגירק ייז זַא ,ןגָאז וצ ייז ץרַאה סָאד טַאהעג טשינ בָאה ךיא = |

 ,טגָאזעג ייז בָאה ךיא .ןקיש טשינ רַאלָאד ףניפ ןייק וליפַא יז טעװ רע .טסיז

 ןעמ לפיוו ןעז ןוא ןדייר םיא טימ לעװ ךיא .ןרַאּפש טשינ ךיז ןפרַאד ייז זַא

 .טגָאזעג ייז ךיא בָאה ,ןגירקסױרַא םיא ןופ ןעק

 םיא ףיוא, .גָאלשרָאפ ןיימ ןופ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא ןַאמסדנַאל ןיימ

 ,טגָאזעג רע טָאה ,"לכש טָאה רע .רעביירש ַא זיא רע .ןזָאלרַאפ ךיז ןעמ ןעק

 שטיוָאלַאגעס ַארַאלק

 -סדנַאל ןיימ ןופ טריפעג ,לעטָאה ןיימ ןיא ןעמוקעג ךָאנרעד ןיב ךיא ןעוו

 ףיוא ןזיוװעגנָא רימ ןעמ טָאה ,(ןעגנַאגעגכָאנ לַארעביא רימ זיא רע) ןַאמ

 ףיוא טרַאװ ןוא טייטש סָאװ ,לכייב ץרוק ַא ןוא ךעלסיפ עצרוק טימ טענייא

 ,רימ

 "מיא רעד -- טרעלקרעד רימ רע טָאה --- רעגיצנַאד לקנַאי ןיב ךיא ---

 רָאטקעריד רעד ןעוועג ןיב ךיא .ןליױּפ ןיא סרעטַאעט עשידִיי ןופ ָאירַאסערּפ

 ןעוו ,דלַאװג, רעייא טליּפשעג טָאה ןעמ ּוװ ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט םעד ןופ

 רעייא טליּפשעג טָאה ןעמ ּוװ ,רעטַאעט םעד ןופ ךיוא ןוא *!רע טברַאטש

 ."הסנרּפ,

 ,טגָאזעג ךיא בָאה --- ,ןענעק וצ ךייא ךימ טיירפ סע ---

 .טגָאזעג רע טָאה --- ,רימ טימ ןייג טעוװ ריא ןוא ---

 :טצעזעגרָאפ טָאה רע ןוא טקוקעגנָא םיא בָאה ךיא

 ךָאד טסייוו ריא .שטיװָאלַאגעס ַארַאלק ךייא ךָאנ טקישעג טָאה ךימ ---

 עלָאר-טּפױה יד טליּפשעג טָאה יז .זיא שטיװָאלַאגעס ַארַאלק רעו אמתסמ

 ןרָאיטקַא ערעדנַא ןוא ריא טימ טציא טלָאז ריא ליוװ יז ,*הסנרּפ, רעייא ןיא

 .ןעמַאזוצ גָאטימ ןסע

 ריא ןגעוו טָאה רימ .טסּוװעג ךיא בָאה ,זיא שטיװָאלַאגעס ַארַאלק רעוו

 .ןַאמ רעטירד ריא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןָאסלעדנעמ המלש טלייצרעד ךס ַא

 ןעוועג ןיוש ןוא ןטרעפ ַא טימ טַארייהעג ןוא ןדישעג םיא ןופ ךיז טָאה יז

 המלש ןַאמ ריא טלייצרעד רימ טָאה סעלַא סָאד .ןטפניפ םוצ טַארייהרַאפ

 ,עביל ןוא טקעּפסער ןטסערג ןטימ ריא ןגעוו טדערעג טָאה רע ןוא ןָאסלעדנעמ
 ַא זיא יז ןוא ריא רַאפ ןלַאפ רענעמ .טגָאזעג רע טָאה ,ןח טימ לופ זיא יז
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 ןבֶעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טסוװעג ךיא בָאה סעלַא סָאד .עסירטקַא ערעייט ַא ןוא המשנ עטוג ,עביל

 :ןָאסלעדנעמ ןַאמ ריא ןופ

 שטיװָאלַאגעס ַארַאלק סָאװ טלכיימשעג קרַאטש טליפעג ךיז בָאה ךיא

 טָאה ,לעטָאה םעד ןיא ךיז ןיפעג ךיא זַא ,טסוװרעד ךיז טָאה יז .ךימ טפור

 .טגָאזעג רעגיצנַאד רימ

 ןיימ ןעגנַאגעגכָאנ זיא רימ ןוא ןעגנַאגעג רעגיצנַאד בקעי טימ ןיב ךיא

 .ןַאמסדנַאל

 -ַאלק ןפָארטעג בָאה ךיא ּוװ ,ןַארָאטסער ַא ןיא ןעמוקעגנײרַא ןענעז רימ

 טימ טציא ןליּפש סָאװ רעליּפשיוש עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ שטיװָאלַאגעס ַאר

 יד ןשיװצ ."בלַאק עשָאי; עסעיּפ עטמירַאב סרעגניז .י .י עקָארק ןיא ריא

 .גרעבדנַאס ןוא יקסווערָאמ ,ןייטש :ןענופעג ךיז ןבָאה רעליּפשיױש

 ךָאנ ןכער ךיא זַא ,רימ ןופ טרעהעג טָאה שטיװָאלַאגעס ַארַאלק ןעוו

 ןוא טנַאה רעד ייב ןעמונעגנָא ךימ יז טָאה ,עקָארק ןופ ןרָאפוצקעװַא טנייה

 ןליּפש ןעז ךימ טזומ ריא .ןרָאפקעװַא טשינ טנװָא טנייה טעװ ריא :טגָאזעג

 ,"בלַאק עשָאי,

 -לעוו ,שטיװָאלַאגעס ַארַאלק רעדנצייר רעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא בָאה ךיא

 רימ זיא סע .ןח ךס ַא טימ ץלַא ךָאנ רעבָא ,טלַא לסיבַא ןעוועג ןיוׂש זיא עכ

 טפרַאדעג ןיוש ךיא בָאה ןַאלּפ ןיימ טיול רעבָא .ןגָאזצּפָא ריא רעווש ןעוועג

 ,ןָאטעג גָאז ַא טָאה רעגיצנַאד לקנַאי .עלייוו ַא ןגיוושעג ךיא בָאה .ןרָאפקעװַא

 ."טשינ ןעמ טרָאפ ,ןרָאפ טשינ טסייה ַארַאלק זַא;

 ,טייקרעכיז ַא טימ טגָאזעג ַארַאלק טָאה ,"טשינ רֹע טרָאפ יאדווַא;

 ךיא .טליו ריא ןשטנעמ לפיוו טימ רעטַאעט ןיא ןעמוק טנעק ריא;

 ,רעגיצנַאד ןפורעגסיוא טָאה ,"קנַאב ַא ךייא רַאפ ןבָאה לעוװ

 "עג טָאה ,"בייוו ןיימ טימ ןעמַאזוצ רעטַאעט ןיא ךימ םענ ,טשינ רָאפ,

 .ןַאמסדנַאל ןיימ טגָאז

 וט ךיא זַא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןגייווש ןיימ .ןגיוושעג בָאה ךיא

 ,טסייה שטיװָאלַאגעס ַארַאלק סָאװ

 "בלַאק עשַאי וצ םיבורק עניימ םענ ךיא

 .םיבורק עניימ וצ ךימ טריפ ןַאמסדנַאל ןיימ --- טנוװָא ןיא

 -רַאפ ןעוועג ןענעז סמעדייא ייווצ ןוא רעטכעט יירד עריא טימ עמומ יז

 ,רימ ףיוא טרַאװעג ןוא טלמַאז

 ןעועג ןענעז ערעייז םישובלמ יד .טצוּפעגסױא ןייפ ןעוועג ןענעז עלַא

 ןקיש םיבורק ערעדנַא ןוא רעגיווש ןיימ סָאװ ,ךעלקעּפ יד ןופ ,עשינַאקירעמַא

 .עקירעמַא ןופ ייז
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 ד לע פ ס טָאג אב ח

 -עגרעביא ,ירפ רעד ןיא ןבעגעגּפָא בָאה ךיא סָאװ ,ןסורג יד בָאה ךיא

 .ןגַארפ ענעדיישרַאפ ףיוא טרעפטנעעג ןוא לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ טרזח

 טנװָא טנייה ןוא קעװַא ירפ ןגרָאמ רָאפ ךיא זַא ,טרעלקרעד ייז בָאה ךיא

 ,"בלַאק עשָאי; ןעז רעטַאעט ןיא ךיא ייג

 ,"!בלַאק עשָאי; ,רעטכָאט ןייא ּפָא ךיז טפור ,*!בלַאק עשָאי;

 רעוו; ,ערעדנַא ןַא טגָאז ,*רעטַאעט ןיא ןעוועג טשינ לָאמנייק ןיב ךיא,

 "?ןעניגרַאפ סָאד ךיז ןעק
 גָאז ַא ךיא בָאה ,"רעטַאעט ןיא טימ עלַא ךיא םענ ,טליװ ריא ביוא,

 .ןָאטעג

 "געמ סָאד זיא יו; ;ןגָאז סָאװ ןגיוא טימ טקוקעגנָא ךיז עלַא ןבָאה ייז

 *?ךעל
 -עג טשינ טָאה רענייק .טייקליטש-טיוט ַא טשרעהעג עלייוו ַא טָאה סע

 .ןגָאז וצ סעּפע טגַאװ

 ןייג רימ ןליוו יאדװַא; :ןפורעגּפָא ,עטסגנִיי יד ,ענייא ךיז טָאה ךעלדנע

 ."?ןייג .ןגעמרַאפ א ךָאד טסָאק סָאד רעבָא .רעטַאעט ןיא

 בָאה ,"יירפ רעטַאעט ןיא ןײרַא ךימ טזָאל ןעמ .טשינ יוו-ייס לָאצ ךיא,

 ,טגָאזעג ךיא
 סע זיא סָאװק ?ןגָאז סָאװ ןגיוא טימ טקוקעגנָא רעדיוו ךיז ןבָאה יז

 ."טלעג ןָא ןוא רעטַאעט ןיא ןעמענ ןעמעלַא ןעק רע ?שטנעמ טרָאס ַא רַאפ

 ןענַאטשרַאפ םינּפַא טָאה ,רימ טימ ןסעזעג זיא סָאװ ןַאמסדנַאל ןיימ

 רע .ןדַאלעגנייא םיא ןבָאה ןרָאיטקַא יד, :טגָאז רע ןוא ךיז ןקוקרעביא רעייז

 ,"טימ ךיוא ,יורפ ןיימ ןוא ךימ טמענ

 "עגסיוא רעטכעט יד ןופ ענייא טָאה ,"ןשטנעמ ןעצ סָאד זיא ןעמַאזוצ,

 .ערעדנַא יד טימ טקוקעגרעביא ךיז ןוא טנכער

 ייז ןזָאל סָאװרַאפ, ,עמומ עטלַא יד ּפָא ךיז טפור ,"עלענוז ,רימ גָאז,

 .??רָאיטקַא לקיטש ַא סעּפע ךיוא טסיב ?יירפ ןיירַא ךיד

 ."רעביירש ַא זיא רע; ,טרעלקרעד ןַאמסדנַאל ןיימ טָאה ,"ןיינ,

 -ַאטשרַאפ ןקילב ערעייז ןופ בָאה ךיא .טקוקעגנָא רעדיוו ךיז ןבָאה עלַא

 .שינעטער ַא יז רַאפ ןיב ךיא זַא ,ןענ

 .רעטַאעט םוצ ןרָאפעג עלַא ןענעז רימ

 טקוקעג ייז ןבָאה ,רעטַאעט ןופ עסַאק רעד וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו

 | .ןטעליב רַאפ לָאצ ךיא יצ

 -נוא ןעמונעגנָא ךימ רע טָאה ,ןעזעג ךימ טָאה רעגיצנַאד לקנַאי ןעוו

 -נַאד .רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעגנײרַא םיא טימ עלַא ןענעז רימ ןוא םערָא ןרעט

 ,"!ןדלעפסעטָאג רָאפ קנַאב ַא; :ןָאטעג יירשעג ַא טרָאד טָאה רעגיצ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 רעטשרע רעד ןיא קנַאב א ףיוא טצעזעגקעװַא עלַא ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ,יייר

 -קילג ַאזַא ןעזעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא ,*בלַאק עשָאי; טליּפש ןעמ

 זַא .טרָאװ סעדעי ןעגנולשעג ןבָאה ייז .עקָארק ןיא יו םלוע-רעטַאעט ןכעל

 "עגסיוא רימ טָאה סע .,ץרַאה ןלופ ןטימ ןעוועג סָאד זיא ,טכַאלעג ןבָאה ייז

 ייז ןוא סרעטכעלעג יד ןטלַאהעגנייא גנַאל"ןרָאי ןבָאה ןשטנעמ יד זַא ,ןזיוװ

 ,ןסישוצסיוא סָאד רעטַאעט ןיא ןעמוקעג ןענעז

 -כעלקילג יד ןעוװעג ןענעז ןַאמסדנַאל ןיימ ךיוא ןוא םיבורק עניימ ןוא

 ,טײקרַאבקנַאד טימ רימ ףיוא ןָאטעג קוק ַא לָאמעלַא ןבָאה ייז .ןשטנעמ עטס

 .רעטַאעט ןיא טציא ייז ןענעז רימ בילוצ סָאװ

 ךיא בָאה --- *!ריד טימ ךיא יו ױזַא ןרָאיטקַא יד טימ טדער רע ןוא,

 ,בייוו ןייז רַאפ רימ טימ ךיז טמירַאב ןַאמסדנַאל ןיימ יו טרעהעג

 --- ,"ןשטנעמ עטסטנענימָארּפ יד ,זדנוא ןבעל ָאד טציז סע רעוו עז ןוא,

 .ערעדנַא יד וצ םיבורק עניימ ןופ ענייא טגָאזעג טָאה

 -נעדעג גנַאל ךימ ןלעוװ ,טסּוװעג ךיא בָאה ,םיבורק רעוועקָארק עניימ

 ןבָאה גנַאל וצ ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא טריפעג ייז בָאה ךיא סָאװ םעד רַאפ ןעק

 ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ייז ,טבעלעג טשינ ןיוש ייז

 רעבָא .ןרָאיטקַא יד טימ טכַארברַאפ ךיא בָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 רימ טָאה רעגיצנַאד לקנַאי .ייז טימ ןעוועג טשינ זיא שטיװָאלַאגעס ַארַאלק

 ןיא ןעמונעגקעװַא יז טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא יז זַא ,ןסיוו טזָאלעג

 .לָאטיּפש

 ןיוש יז לעװ ןוא ןעזעג טשינ רעמ שטיװָאלַאגעס ַארַאלק ןיוש בָאה ךיא

 ןטמירַאב םעד ,רעגיצנַאד לקנַאי ךיוא .ןעמוקעגמוא זיא יז .ןעז טשינ רעמ

 ןעמוקעגמוא זיא רע ,ןעז טשינ רעמ ןיוש ןעמ ןעק ,ָאירַאסערּפמיא-רעטַאעט

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
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 לטעטש ןיימ וצ געוו ןפיוא

 ךיימ ןעז וצ ןעוועג זיא עּפָארײא ןייק עזייר ןיימ ןופ ליצ:טּפױה רעד

 .עיצילַאג ,עלַאקס ,לטעטש-סטרובעג

 ךּופ לקניוו ַא ןיא ןפרָאװרַאפ טייוו ,לטעטש ןיילק ַא ןעוועג זיא סָאד

 ךיא זיא לטעטש סָאד .קסלָאדָאּפץעינעמַאק ןופ טייוו טשינ ,עיצילַאג-חרזמ

 סע .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןרָאװעג ןטינשעגּפָא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 טשינ טָאה לטעטש סָאד ןוא ,ןשטייד יד יא ןוא ןסור יד יא ןיירַא ןיהַא ןענעז

 ךופ לייט ַא לטעטש סָאד זיא טציא .ןעײמרַא עדייב ןופ קינָאה ןייק טקעלעג

 .סופ רעשידִיי ַא לָאמַא ךָאנ טייטש טרָאד יצ טשינ סייוו ךיא ןוא ,ענַיַארקוא

 טלָאװ ךיא .טקנוּפ רעקיטכיוו ַא טנייה ךָאנ לטעטׂש סָאד זיא רימ ייב

 ךייק ָאטשינ רעמ ןענעז טרָאד שטָאכ ,ןָאט קוק ַא ףיורעד טלָאװעג טנייה ךָאנ

 "וקעגמוא ןענעז ,טעװעטַארעג טשינ טייצ ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ןדִיי עלַא .ןדִיי

 .ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןעמ

 ןעוועג רימ ייב לטעטש סָאד זיא ,ןרָאפעג ןיהַא ןיב ךיא ןעוו ,טלָאמעד

 ,טלעוו רעד ןיא טקנוּפ רעטסקיטכיוו רעד

 טצעזעגפיוא ךיז ךיא בָאה טפַאשקנעב טימ ןוא טייקירעגיינ טימ לופ
 לָאּפָאנרַאט ךרוד ןוא גרעבמעל ךרוד עקָארק ןופ טרָאפ סָאװ ןַאב רעד ףיוא

 ,לטעטש-סטרובעג ןיימ וצ

 ןטייווצ ןיא ךָאד ןרָאפ רענַאקירעמַא) .סַאלק עטייווצ ,ןַאב ןיא רָאפ ךיא

 ייז ,קינייװ ייטשרַאפ ךיא .שיליוּפ ןדייר ייז ,ןקַאילָאּפ זיולב ןציז סע ,(סַאלק

 ןיימ ץוחַא טשינ ךַאז ןייק טציא טריסערעטניא ךימ ,טשינ ךימ ןריסערעטניא

 ףיא לעװ ,לטעטש ןיימ סיוא טציא טעז יוװ ,םייה עקילָאמַא ןיימ ,לטעטׂש

 סָאװ םירוחב עלַא יד טָא ןפערט ךיא לע ,םירבח עקילָאמַא עניימ ןפערט

 ייוװצ טימ דרעב עקידנצָארֿפש טשרע יד ןופ רָאה יד ןקילפסיוא ךיז ןגעלפ

 ?(סגשָארג) סרעציירג

 'טימ דיי ַא ,רעטסיימרעגריב רעקילָאמַא רעד ןגיוא עניימ רַאפ טייטש סע

 סָאװ ,דיסח רעצינשזיוו רעקידרעייפ א ,תואּפ עגנַאל ןוא דרָאב רעגנַאל ַא

 -שזיוו םוצ ןרָאפ וצ ןדִיי עלַא ןעגניווצ וצ תוריזג טסַאפרַאפ ,ןצעזעג טכַאמ

 .ןיבר רעצינ
 א טימ דַיי ַא ,לטעטש ןיימ ןופ ןַאמײצילָאּפ ןשידִיי םעד ךיא עז טָא

 .דרעוװש ַא טימ למיירטש ַא ןיא ןָאטעגנָא רע טייג תבש סָאװ ,דרָאב רעט'יירב
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 ,םירוחב-שרדמה:תיב יד ,םירבח עניימ ןגיוא עניימ רַאפ ןבעווש טָא ןוא
 םוצ ןקוקוצנײרַא ידכ ,רעטצנעפ-שרדמה-תיב ַא ןופ ביוש יד ּפָא ןשיװ סָאװ
 ,רעטכָאט רעדנָאלב ןייז ןופ ןגיוא עיולב יד ןעז וצ ,זיוה סטחוש

 ןופ טמוק רע .לטעטש ןופ טנעדוטס ןשידִיי ןטשרע םעד רימ רַאפ עז ךיא
 ןופ טמוק רע ןעוו ,ןקוק םיא ףיוא ןפיול עלַא ,שטייד טדער רע .ץיוװָאנרעשט
 ןריצַאּפש טײג רע .םיא ףיוא שטייד רעזדנוא ןריציטקַארּפ רימ .עיצַאקַאװ
 ךיל שיטסינויצ ַא ןעמַאזוצ ייז טימ טגניז ןוא םירוחב-שרדמה-תיב יד טימ
 ךיז טלַאה טנעדוטס רעד סָאװ ךעלקילג ןענעז עלַא ."רעדעצ יד ָאװ טרָאד,
 םיא ןענעז רימ ןוא ביל עלַא םיא ןבָאה רימ .ייז טימ טדער ןוא סיורג טשינ
 -וק לייט ַא .ןרידוטש ץיװָאנרעשט ןייק ךָאנ םיא ןפיול זדנוא ןופ ךס ַא .אנקמ
 זָא קירוצ ןעמוק ןוא רעגנעל טרָאד ךיז ןעשטומ לייט ַא .קירוצ לענש ןעמ
 ,ןזיוה ענעסירעצ טימ ןוא תואּפ

 ?ןרָאװעג עלַא ייז ןופ זיא סָאװ

 ןענעיײל ,טשינ ןענװַאד סָאװ טיילעגנוי ןגיוא עניימ רַאפ ןעייטש טָא
 .ןציוו ןגָאז ןוא "עסערּפ עיירפ רעניוו, יד

 -עייל טּפַאכעג ךימ טָאה סָאװ ,ןהכ ַא דַיי ַא ןגיוא עניימ רַאפ טייטש סָא
 -נפורסיוא ,טנערברַאפ סע טָאה ןוא ארמג רעד ףיוא לכיב שיערבעה ַא ןענ
 .(ןענערברַאפ ןעמ לָאז עטכעלש סָאד) *!ךברקמ ערה תרעבו; :קיד

 ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאיצָאס ןוא ןטסינויצ יד טימ ןרָאװעג זיא סָאװ ןוא
 וצ טשינ --- ךַאז ןייא וצ זיולב טבערטשעג עדייב גנוניימ סנטַאט ןיימ טיול
 .ןענווַאד

 -שג ןיימ טניוװעג טָאה סע ּוװ ,זיוה סָאד ןגיוא יד רַאפ רימ טייטש סע
 לָאמעלַא ןוא עיצַאקַאװ ףױא טנעדוטס סלַא םייהַא םוק ךיא ,לזייר עטביל
 ,ּפָארַא טקוק יז .קָאטש ןטשרע ןפיוא טניֹוװ יז .זיוה ריא םורַא ךיז ךיא יירד
 סיוא טניפעג עטַאט ןיימ .ךיז ןענעגעגַאב ןגיוא ערעזדנוא ןוא ףױרַא קוק ךיא
 ךיז גנוי וצ ןיב ךיא זַא ,טלַאה רע .ךימ טרסומ סע .עביל רעזדנוא ןגעוו
 סע .ךודיש רעד טשינ םיא טלעפעג סע ןוא ןכַאז עכלעזַא ןיא ןזָאלוצנײרַא
 ןוא דרָאב עטיור ןייז ךיז טעלג רע יװ ןגיוא יד רַאפ עטַאט ןיימ רימ טייטש
 םיא ליוװ ךיא .רימ רַאפ טשינ גיוט ךודיש רעד סָאװרַאפ רימ טרעלקרעד
 ךודיש םעד ןופ זיא סע .טרעגרעעג טסיזמוא ךיז טסָאה וד ,עטַאט; ;ןגָאז טציא
 ,טױט זיא עמַאמ ןיימ .טיוט ןיוש זיא עטַאט ןיימ רעבָא ."ןרָאװעג טשינרָאג
 ּוצ ךיז ןעמעוו רַאפ ,ןדייר וצ ןעמעוו רַאפ עטנעָאנ רָאג ןייק טשינ בָאה ךיא
 ,ןגָאלקַאב וצ ךיז רעדָא ,ןעמירַאב

 עניימ ןופ עשרַאװ ןיא ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ ,ווירב יד סױרַא םענ ךיא
 -ָאקע רעטכעלש רעייז ןגעוו רימ ןלייצרעד ייז .םירבח עקילָאמַא ןוא םיבורק
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 ד ל 9 פ ס ע טָאג אנ ח

 ךיא .עמוס עסיוועג ַא טנָאמ רעדעי .ףליה רימ ייב ןטעב ןוא עגַאל רעשימָאנ

 -גדירפוצ ןעמעלַא טנעקעג ךיא טלָאװ רַאלָאד טנזיוט ףניפ טימ זַא ,סיוא ןכער

 ןייק טקישעג טשינ רימ ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ךָאנ רעבָא ךָאד ןַארַאפ .ןלעטש

 ןבעג וצ רעכיג ךָאנ טמוק יז .ןענָאמ וצ הּפצוח ןייק טשינ ןבָאה ייז .ווירב

 ףניפ ַא ןבעג ךיוא ערעדנַא יד ףרַאד ןעמ זַא ןכער ךיא .ןענָאמ סָאװ יד יוװ
 טלָאװ רַאלָאד טנזיוט ףלע טימ זַא ,טניימ סָאד .רַאלָאד טנזיוט סקעז רעדָא

 זיא סָאװ ןוא .לטעטש ןיימ ןופ ןשטנעמ ךס ַא וצ תובוט ןָאט טנעקעג ךיא

 יז ךָאד ןעק ךיא ?ךעלטעטש ערעדנַא ןיא ןעניֹוװ סָאװ ,םיבורק עניימ טימ

 ,ןזָאלסױא טשינ

 לטעטש ןיימ ןיא רעביא זָאל ךיא ןעוו ןעוועג טלָאװ ןייש יוװ :טכַארט ךיא

 ךיז ךיא טלָאװ ייא .רַאלָאד טנזיוט קיצנאווצ ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא ןוא

 !טוג טליפעג

 וצ רימ וצ טמוק'ס ןעוו טליפעג טלָאװ ךיא טוג יוװ רָאפ ךיז לעטש ךיא

 םיא ךיא ביג --- רַאלָאד 200 ןבעג רימ טסייה ןוא רבח רעקילָאמַא ןַא רעניימ

 ,טנזיוט םיא ךיא ביג --- רַאלָאד 500 ןבעג ךיז טסייה ,בורק ַא וצ טמוק 0

 ןעמ .טקוקעגנָא ךימ טלָאװ רענעי ןגױא ערַאבקנַאד ַא רַאפ סָאװ טימ

 ,טלעג סָאד דרע רעד ןיא בָאה ךיא .לייט ךיא ןוא טלעג ךָאנ רימ וצ טפיול

 ?ןײרַא דרע רעד ןיא ןעמענטימ טלעג סָאד לע ךיא ,זיא סָאװ

 ךיא יװ טעז ןוא טייטש עטַאט ןיימ ןעוו ,רָאפ ךיז ךיא לעטש טנייה

 ןיימ טגָאז ,םיא ןיא ןטָארעג ןיב ךיא .ןלָאװקעג טלָאװ רע יװ .טלעג לייט

 טגעלפ ןיילַא רע .טלעג ןלייט ןיימ רַאפ טידערק םעד ךיז טמענ רע .עטַאט

 ןפלעה ןופ טַאהעג האנה ןוא ןלָאצַאב ןפרַאד ןוא ןעלסקעוו ןביירשרעטנוא

 בילוצ .תחנ רימ ןופ טּפעש עטַאט ןיימ סָאװ ךעלקילג רעייז ןיב ךיא .ערעדנַא

 ,ךיא טכַארט ,רשוע ןַא ןיב ךיא סָאװ טרעוװ ןיוש זיא ןײלַא םעד

 עטַאט ןיימ זַא ןוא רשוע ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,דלַאב ךיז ּפַאכ ךיא

 ךיא סָאװ ,עשרַאװ ןופ סעטָאלז טציא ךיז טימ ריפ ךיא .רעמ טשינ טבעל

 ,גונעג ןופ טייוו זיא סָאד ןוא עסעיּפ ןיימ רַאפ ןגָארקעג בָאה

 ןבעגעגּפָא ךיז עקירעמַא ןיא טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,ןייא רימ טלַאפ סע

 ןעוועג עקַאט רשפא טלָאװ ,יירעביירש ןופ ץַאלּפ ןפיוא שרעדנַא סעּפע טימ

 ןייק .סרעטנזיוט ךס ַא ןזָאלרעביא לטעטש ןיימ ןיא לָאז ךיא זַא ,ךעלגעמ

 ,האנה רימ טפַאשרַאפ סע .ןבעג וצ ביל בָאה ךיא .טשינ ךיא ןיב רעגרַאק

 ךיא ןעװ ,ךיא טכַארט ,רשפא ןוא .ןטַאט ןיימ ןיא ןטָארעג עקַאט ןיב ךיא

 .ןבעג טלָאװעג טשינרָאג ןוא ריזח ַא ןעוועג ךיא טלָאװ ,ךייר ןעוועג טלָאװ

 ַא סנטַאט ןיימ ןיא ,רעטעפ ַא םעניימ ןיא ןטָארעג ןעוועג ןַאד טלָאװ ךיא

 רשפא ךָאד זיא .ןבעג טלָאװעג טשינ ןוא רשוע ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעדורב
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 ךָאד זיא םיבורק עניימ רַאפ .ןבעג ליוו ןוא רעטוג ַא ןיב ךיא סָאװ רעסעב

 ןגָארקעג קינייוװ יוו-ייס רימ ןופ ןטלָאװ ייז .קוליח רעסיורג ןייק טשינ סָאד

 ןַאמסדנַאל רעייז ,דובכ ׂשטָאכ רימ ןופ ייז ןבָאה ױזַא ,רשוע ןַא ןיב ךיא ןעוו

 ,.רעביירש ַא זיא

 רעמ ןעוועג סָאד טלָאװ ןטַאט ןיימ רַאפ ?גונעג ייז רַאפ ןייז סָאד טעוו

 רעד טָאה ,קידנטכַארט ױזַא .טיירפעג רימ טימ ךיז רע טלָאװ ייא .גונעג יֹוװ

 "!גרעבמעל; :ןגירשעגסיוא רָאטקודנַאק

 לָאּפָאנרַאט ןייק גרעבמעל ןופ

 ןיא .לטעטש-סטרובעג ןיימ וצ לָאּפָאנרַאט ךרוד גרעבמעל ןופ רָאפ ךיא

 זיולב ףרַאד ריא .ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ּוװ טרָאד ןייז ןיוש ךיא לעװ טנװָא

 ,גָאט ןקיטנייה םעד ןטרַאוװרעביא

 ןופ רענייא .ןקַאילָאּפ ייווצ ןציז ,סַאלק עטייווצ ,רימ ןבעל ,עּפוק ןיא

 טלעפעג סע .רעמינּפ ערעייז קעװַא רימ ןופ ןעיירד ייז .ריציפָא ןַא זיא ייז

 ךיז ןקוק ייז .סַאלק עטייווצ ייז טימ טרָאפ דיי ַא סָאװ אמתסמ טשינ יז

 ףעּפעשטּפָא טשינ ןדִיי יד ןופ ךיז ןעק ןעמ, :ןגָאז ןקילב ערעייז .ןָא עדייב |

 ןיימ ייז ןופ רענייא טקרעמַאב רעטעּפש עלייוו ַא .*ָאד ייז ןענעז לַארעביא

 -יטש סעּפע טגָאז רע ."קרָאיוינ,; ןבירשעגפיוא זיא סע ןכלעוו ףיוא לצנער

 .לכיימש ןכעלטניירפ ַא טימ רימ ףיוא ןיוש ןקוק עדייב .ןטייווצ םוצ טייהרעל

 .ךעלטניירפ ןקַאילָאּפ וליפַא ןקוק רענַאקירעמַא ןַא ףיוא

 רעד ךימ טגערפ ןַאד .טונימ עכעלטע זיולב רעבָא ,עלַא ןגייווש רימ

 םיא רעפטנע ךיא .עקירעמַא ןיא ןיוש ןיב ךיא גנַאל יו שיליוּפ ןיא ריציּפָא

 .שטייד ןיא זדנוא ןשיווצ סעומׂש ַא ןָא ךיז טבייה סע ןוא ,שטייד ןיא

 ?עקירעמַא ןיא טוג ױזַא עקַאט זיא --- ;ריציפָא

 ןעמ טעז ,ןלױּפ ןיא ןכָאװ רָאּפ ַא זיא ןעמ יו םעד ךָאנ .ָאי --- :ךיא

 .עקירעמַא ןיא זיא'ס טוג יו טשרע

 ?טכעלש זיא ןלױּפ ןיא ןוא --- :ריציפָא

 .ָאי -- :ךיא

 ?סָאװ טימ --- :ריציפָא

 ןלעוו סָאװ ןכַאז ןדייר ךיא לָאז סָאװ וצ .טסַאג ַא ןיב ךיא --- :ךיא

 ?ןלעפעג טשינ ךייא

 -ַאּפ רעטייווצ רעד טמענ ןַאד ,טונימ עכעלטע ליטש רעדיוו טרעוװ סע

 ,טרָאװ סָאד קַאיל
 ןעמ ?עקירעמַא ןיא טוג זיא ןדִיי יד זַא ,קיטכיר סָאד זיא --- :קַאילָאּפ

 ?תורצ ןייק טשינ ייז ןופ טָאה
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 .ייז ןופ ןעמ טָאה תחנ ?תורצ ַא רַאפ סָאװ --- :ךיא

 ךייק טשינ וליפַא טָאה סע .עקירעמַא סָאד דנַאל ענדָאמ ַא --- :קַאילָאּפ

 .ןדַיי ןופ תורצ

 -רעוו עפרַאש רָאּפ ַא ןגָאז וצ טליפעג בָאה ךיא ,סייה ןרָאװעג זיא רימ

 ךעלטנגייא סָאװ וצ .ןטייקכעלמענעגנַאמוא ֹוצ טריפעג ןטלָאװ סָאװ רעט

 "ירד רעד ןיא ?ןטימעסיטנַא עשילוּפ ןשיוצ סָאלק עטייווצ ןרָאפ ךיא ףרַאד

 יד רעבָא ,עטרַאה עקַאט ןענעז ךעלקנעב יד .רעשימייה ךָאד זיא סַאלק רעט

 ,ןֹדַיי ןשיווצ ןענופעג ךָאד ךיז ךיא טלָאװ טרָאד .ענעגייא ךָאד ןענעז ןשטנעמ

 .לארשי ינב וניחא ןשיווצ

 ןיא ןגָארטעגרעביא ןַאד ךיז ןוא עיצנַאטס ַא זיב טרַאװעגּפָא בָאה ךיא

 טימ ענעדַיי ןַא ןבעל ץַאלּפ ַא ןגָארקעג םיוק טרָאד בָאה ךיא ,סַאלק עטירד

 -יירב ,קַאּפ ןטיירב ַא טימ ןַאמנגנוי ןרַאד ַא ןוא ויא ןופ רעסערג לקעּפ ַא

 .םיא ןופ רעט

 .ייז טימ סעומש ַא ןביוהעגנָא סעינָאמערעצ םוׂש ןָא בָאה ךיא

 ?ןדִיי ןרָאפ ןיהּוװ ---

 ןדִיי -- ץפיז ַא טימ ענעדִיי יד טרעפטנע --- ?ןרָאפ ןדַיי ןלָאז ןיהּווװ ---

 .דירַאי ַא ףיוא ןרָאפ

 .ןַאמרעגנוי רעד ךימ טגערפ -- ?ריא טרָאפ ןענַאװ ןופ ןוא --

 ,קרָאײינ ןֹופ ,עקירעמַא ןופ ---

 .ןפורעגסיוא ןַאמרעגנוי רעד טָאה --- !קרָאיוינ ןופ !עקירעמַא ןופ ---

 .טמורבעגכָאנ ענעדִיי יד טָאה --- !עקירעמַא ןופ ---

 יד ּפָא ךיז טפור ןַאד .גנורעדנוװַאב טימ טקוקעגנָא ךימ ןבָאה עדייב

 :ענעדַיי

 "וינ ןיא רעדורב ַא טשינ בָאה ךיא זַא ,טניימ ריא !קרָאי-וינ ןופ ---

 רע ןוא ,ביירש ןוא ביירש ,ביירש ךיא .םיא ןופ ןעד טרעה רעוו רָאנ ,קרָאי

 -עטַאר טנעקעג ךימ ךָאד טלָאװ רע .ןיירַא רעסַאװ ןיא ןייטש ַא יו ױזַא ---

 -ַאק טימ רעסַאװ ףיוא וליפַא ןענידרַאפ טשינ ךיא ןעק דירַאי םעד ןופ .ןעוו

 ַא זיא רעדורב ןיימ זַא ,טניימ ריא ?דירַאי ַא וצ ןעד ךיז גיוט ךיא .עש

 רע .רעלעדייא ןַא ,רענייפ ַא ,רעטוג ַא אקווד זיא רע ?שטנעמ רעטכעלש

 -עמַא סָאד רעבָא ,דניק שיטַאבעלַאב ַא .עילימַאפ רעלעדייא רעייז ַא ןופ טמוק

 .עילַאק םיא טכַאמ עקיר

 -- ןַאמרעגנוי רעד רעביא טגָאלש -- תונעט ערעייא רימ גיוט סָאװ --

 גנַאל יו ,ךייא טעב ךיא ,רימ טגָאז .רענַאקירעמַא םוצ ןָאט דייר ַא ךימ טזָאל

 !טכַאמרַאפ ןייז עקירעמַא ןופ ןרעיוט יז ןלצוו

 .םיא ךיא גָאז -- ןרעיוט יד ןענעפע םייב טשינ סע טלַאה לייוורעד ---
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 טרעלקרעד -- ךייא גערפ ךיא סָאװ ןגעקטנַא ןגָאז ךייא לעװ ךיא ---
 ןיירַא טלַאפ עקירעמַא ןופ טגירק ןעמ סָאװ ףליה יד --- ןַאמרעגנוי רעד רימ
 ןבָאה סָאװ ןדִיי טימ דנַאל ץנַאג ַא עװעדָאה יג .קַאז ןקידרעכעל ַא ןיא יו
 ןענעז ,עקירעמַא ןייק ןיירַא זדנוא טזָאל ןעמ ןעוו ,רעבָא .הסנרּפ ןייק טשינ
 ,םידירַאי יד ףיוא ןרָאפ טשינ רעמ ךָאד רימ ןפרַאד :טעװעטַארעג ךָאד רימ
 !רענַאקירעמַא ,טיילסטפעשעג ,רעטעברַא טרָאד ןרעוו רימ

 ןיוש רימ ןגיל יז --- ענעדִיי יד סיוא טפור --- !םידירַאי יד יוא ---
 סעּפע זיא סע טניימ ריא ,ריפ ךיא סָאװ ,קַאּפ םעד טעז ריא .רענייב יד ןיא
 ףרַאד רעװ .סעטַאמש עטיוט !ןפיוקרַאפ וצ סָאװ ןעד בָאה ךיא ?םעד ןיא ָאד
 .ןפיוקרַאפ וצ סָאװ טשינ ךיא בָאה ,הנוק רעשיטייל ַא ןיוש טמוק רעמָאט ?סָאד

 ךיז טשימ -- ןכַאז עלַא יד ןסיוװ רענַאקירעמַא רעד ףרַאד סָאװ ---
 -רַאפ ,רימ טרעלקרעד --- .ןדייר ריא קידנזָאל טשינ ,ןַאמרעגנוי רעד ןײרַא
 עקירעמַא ?ןעשטומ ױזַא זדנוא ןלָאז ןקַאילָאּפ יד זַא ,עקירעמַא טזָאל סָאװ
 רעייא !?יז טגייווש סָאװרַאפ .טייקיטכערעג ןוא רשוי ןופ דנַאל ַא ךָאד זיא

 ןרעהפיוא טעוװו ריא ףןקַאילָאּפ יד וצ יירשעג ַא ןבעג ךָאד ןעק טנעדיזערּפ
 ר ,זיא סָאװ .ןעלדנַאה טשינ ךייא טימ ךיא ליוו ,טשינ ןעוו ;ןדִיי יד ןגָאלּפ
 ?ןלױּפ רַאפ ארומ טָאה

 -עב טרעה -- ענעדִיי יד רעביא טגָאלש --- ןדייר רעסעב ךימ טזָאל ---
 ,הסנרּפ ןייק טשינ ןבָאה ןדִיי סָאװ זיא הרצ:טּפיױה יד .גָאז ךיא סָאװ רעס

 -ני רעד רעביא טגָאלש -- ?הסנרּפ טימ ּפָאק ַא ריא טיירד סָאװ ---
 ?הסנרּפ ןייק טשינ ןבָאה ןדִיי רענַאיצילַאג זַא ,טשינ טסייוו רעװ --- ןַאמרעג
 יד ןעמונעגוצ זדנוא ייב טָאה ןעמ ?הסנרּפ טַאהעג ָאי ןעד ייז ןבָאה ןעוו
 ןעמ רָאט ץענערג רעד ןבעל זיא ָאד .טשינ ייטש ָאד ,טשינ יג ָאד .טפול
 טשינ טרעה ןעמ ןוא .ןייטׂש טשינ ןעמ רָאט טרָא קיליײה ַא זיא ָאד ,ןייג טשינ
 ?עקירעמַא טגייווש סָאװרַאפ !דישז ,דישז יװ רעמ

 -סיוא ןייק טרעוו טשינ ןענעז ןכַאז עלַא יד זַא ,ךייא גָאז ךיא ןוא ---
 ןעק יו .הסנרּפ זיא רקיע רעד -- ענעדִיי יד רעביא טסייר --- ייא ןזָאלבעג
 ,רעדניק ףניפ בָאה ךיא ?הסנרּפ ןָא ןבעל ןעמ

 -רעגנוי רעד טָאה --- הסנרּפ ןוא רעדניק טימ ּפָאק ַא יז טיירד סָאװ ---
 ,טפול ןגעוו דער ךיא -- ןגירשעגסיוא ןַאמ

 ףרַאד רעוו --- ןגירשעגסיוא ענעדִיי יד טָאה --- !טפול ַא רַאפ סָאװ ---
 ,טיורב ליוו ךיא ?טפול

 טשינ טָאה ריא --- ןַאמרעגנוי רעד טהנעט -- טליװ ריא סָאװ עלַאמ ---
 יב סע טמענ ןעמ ןוא ריא טָאה טפול רעבָא ,טשינ ריא טָאה טיורב ןייק
 .קעװַא ךייא
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 .ךיא גערפ --- ?טפול טימ .ריא טניימ סָאװ ---

 -יטימעסיטנַא עלַא זַא --- ןַאמרעגנוי רעד טרעלקרעד --- ןיימ ךיא ---|

 .ןלױּפ ןיא ןיירַא ןכירק דנַאלשטייד ןיא ןפַאשעג טָאה רעלטיה סָאװ תוריזג עש

 טרעה ,ךיוא רעהַא ןעמוקנײרַא ךָאנ טעװ רע .ָאד טשרעה טסייג סרעלטיה

 ןעמוקנײרַא טעוװ רע !דייר עניימ

 .ענעדִיי יד טגָאז -- !דרע רעד ןיא ךיא בָאה ןרעלטיה ---

 --- ןַאמרעגנוי רעד טגָאז --- דרע רעד ןיא םיא טָאה ריא סָאװ עלַאמ ---

 סָאװרַאפ רימ טרעלקרעד ,ָאי .םיא וצ ןייא ךיז ןרעה ןקַאילָאּפ יד רעבָא

 םעד ךָאד ןעק טנעדיזערּפ רעייא .ןרעלטיה םעד עקירעמַא רעייא טגייווש

 עקירעמַא ."!רזממ וד ,ןײרַא ןטַאט סנטַאט ןייד ןיא חוד ַא;, :ןגָאז ןרעלטיה

 ןעמ זַא ןגײלקעװַא םיא יז ןעק ץעז ןייא טימ !ןרעלטיה רַאפ ארומ טָאה

 !רעטיב ןייז טעװ יוא .רעטיב ןייז טעװ ןסקַאװפיוא ןזָאל םיא טעװ

 -עגסיוא ןוא ךערּפשעג רעזדנוא ןגָאלשעגרעביא טָאה רָאטקודנָאק רעד

 | !לָאּפָאנרַאט :ןגירש

 לָאּפָאנרַאט ןיא

 "עג ךיז בָאה ךיא .העש יירד ןענַאטשעג גוצ רעד זיא לָאּפָאנרַאט ןיא

 .ןיירַא טָאטש ןיא ןייג טזָאל

 ךופ ןעמָאנ רעד רעבָא .לָאּפָאנרַאט ןיא ןעוועג טשינ לָאמנייק ןיב ךיא

 לטעטש רעזדנוא ןופ סעצָארּפ רעסיורג רעדעי .טנַאקַאב טוג רימ זיא טָאטש

 -עז לטעטש רעזדנוא ןופ םיבנג עסיורג יד ,לָאּפָאנרַאט ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ןיא סָאװ דרָאמ ַא ןגעװ סייוו ךיא ,לָאּפָאנרַאט ןיא ןרָאװעג טּפשמעג ןענ

 ןרָאװעג טּפשמרַאפ עקידלוש יד ןענעז ,לטעטש רעזדנוא ןיא ןעמוקעגרָאפ

 .לַאּפָאנרַאט ןעמָאנ םעד טרעהעג ךיא בָאה ןָא זייוודניק ןופ .לָאּפָאנרַאט ןיא

 טָאטש יד יװ קוק ַא טשינ ןעמ טיג יװ ָאט ,טָאטש רעד ןיא ךיא ןיב טציא

 ?סיוא טעז

 .ןדייר ןוא ןעייטש ןדִיי ךעלדער .ןסַאג יד רעביא ןריצַאּפש ךיז זָאל ךיא

 םעגייא ןדעי ןענעק ייז .ךָאנ רימ טקוק ןעמ .טייצ ןבָאה ייז זַא ,סיוא טעז סע

 .רעדמערפ ַא ןיב ךיא זַא ,ייז ןסייוו רַאפרעד ןוא ןסַאג ערעייז ןיא טייג סָאװ

 יֹּפָא טשינ ךימ ןגַאװ ייז .ייג ךיא ּוװ טסּוװעג טלָאװ ךיא יו ריצַאּפש ךיא

 .ןלעטשוצ

 :םיא גערפ ןוא ּפָא םענייא ךיא לעטש ךעלדנע ןוא ייג ןוא יג ךיא

 ?ןַארָאטסער ַא ָאד זיא ּוװ ---

 יןיוש ךימ טריפ רע ןוא ןַאמרעגנוי רעד טגָאז --- רימ טימ טמוק ---

 ;רימ ֹוצ רע טגָאז קידנעייג
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 ,רענַאקירעמַא ןַא טנעז ריא זַא ,טנעקרעד דלַאב בָאה ךיא ---
 ?ױזַא יו ---

 יֵנָא ןייש ןוא ,ךָאװ רעד ןטימ ןיא טצוּפעגסיױא ריא טייג סנטשרע +--

 ןופ ָאד ןגירק רימ .ןציּפש עטיירב טימ ךיש ערעייא ,סנטייווצ ןוא ,ןָאטעג

 ָאד ריא טביילב גנַאל יװ .ענעגָארטעג ןיוש רעבָא .ךיש עכלעזַא עקירעמַא

 ?לָאּפָאנרַאט ןיא

 ,העש יירד ---

 ,לָאּפָאנרַאט רעביא ןריפמורַא ןיוש ךייא לעװ ךיא .טֹוג ---

 ;בייוו ןיימ וצ טגָאזעג בָאה ךיא --- :רימ וצ רע טגָאז רעטייוו קידנעייג

 ;רימ יז טגָאז ,"סעטָאלז רָאּפ ַא ןענידרַאפ ךיא לעװ טנייה זַא ,ליפ ךיא,

 -ּפָארַא ריד טעװ ןעמ ?ןענידרַאפ וטסעװ סָאװ ןופ ,שירַאנ טשינ ךיד ךַאמ;

 טעװ ,עטָאלז ןייק ןעזעג טשינ גנַאל םישדח ןיוש טסָאה ?למיה ןופ ןפרַאװ

 סעלַא ןעק ,ליװ טָאג זַא; :ריא ךיא גָאז ."סעטָאלז ןופ ןגער ַא ןייג טנייה

 -עמַא ןַא טקישעגוצ רימ טָאה טָאג .טכער טַאהעג עקַאט ךיא בָאה ."ןפערט

 רַאפרעד רעכיז רימ טעוװ ריא ןוא טָאטש יד ןזייוו ךייא לעװ ךיא .רענַאקיר
 ?טכער ךיא בָאה .סעטָאלז רָאּפ ַא ןבעג

 ,ךיא גָאז --- !רעכיז ---

 קידיײטרַאפ ךיא -- :טגָאזעג ןוא םערָא םייב ןעמונעגנָא ךימ טָאה רע
 .ךעלקעּפ ןקיש ,ןשטנעמ עטוג ןענעז ייז זַא ,גָאז ךיא .רענַאקירעמַא יד דימת

 טייוו זיא רע לייוו זיא ,םיבורק ענייז ןופ ןרעה טשינ ליוו רענייא ביוא ןוא

 ,ןעמ טסעגרַאפ סנטייוו רעד ןופ .קעװַא

 לַארעביא .ןסַאג ענעדיישרַאפ רעביא ןעגנַאגעגמורַא רימ טימ זיא רע
 .טכָאקעג ךיז ןוא טדערעג ןוא ןדִיי ןענַאטשעג ןענעז

 ,םיא ךיא גערפ --- ?ייז ןדייר לשמל סָאװ ןופ ---

 טדער לַארעביא ,ןרעלטיה ןופ --- טרעפטנעעג רֹע טָאה --- קיטילָאּפ ---

 -רָאג טדַאש םיא ןוא ,תוכמ סהערּפ םיא טשטניוו ןעמ .ןרעלטיה ןגעוו ןעמ

 ןיא טשינ ,טשינרָאג ןיא טביילג רע סָאװ ,דִיי ןייא זדנוא ייב ןַארַאפ .טשינ

 זיא'ס זַא ,טגָאז רע .טשינ ךיוא ןרעלטיה ןיא ןוא ,ןיבר ןייק ןיא טשינ ,טָאג

 ישגסיוא ןעגנוטייצ יד ןבָאה סָאד .טלעו רעד ףיוא רעלטיה ןייק ָאטשינ רָאג

 ,ןביירש וצ סָאװ ןבָאה וצ ידכ ,טּכַארט

 ,טגָאזעג רימ רע טָאה ןסעגעג ןוא ןַארָאטסער ןיא ןסעזעג ןענעז רימ ןעוו

 .ןרעלטיה ןבָארגַאב טעװ עקירעמַא זַא ,גנונעפָאה ןייא ןבָאה ָאד ןדִיי יד זַא

 ,עקירעמַא ףיוא רָאנ ,טשינ ךיז ןעמ טזָאלרַאפ םענייק ףיוא

 "רעה) ןַאמהעל רָאטַאנרעבוג רעד טכַאמ'ס סָאװ טגערפעג ךימ טָאה רע

 .(קרָאי-וינ ןופ רָאטַאנרעבוג ןעוועג טלָאמעד זיא ןַאמהעל טרעב
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 דל עפ ס עטָאג אנהח

 רע טָאה -- ןַאמהעל םעד ןגעוו ןכַאז עקידלַאװג ָאד טלייצרעד ןעמ ---

 ישמַא ןטימ קיטשירפ גָאט ןדעי טסע ןַאמהעל רעד זַא ,טגָאז ןעמ --- טגָאזעג

 םעד רע טעװ ףוס-לכ-ףוס זַא ,ָאד ןעמ טרַאװרעד זיא .טנעדיזערּפ רענַאקיר

 .בָארגַאב ַא ןרעלטיה ןבעג וצ ןדיירנָא טנעדיזערּפ

 -רעד געוו ןצנַאג ַא רימ רע טָאה ,ןַאב רעד וצ טריפעג ךימ טָאה רע ןעוו
 זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע .ןַאמהעל רָאטַאנרעבוג םעד ןגעוו תוישעמ טלייצ
 ּוצ טמוק סע .ןינמ ַא טימ גָאט ןדעי טנװַאד ןַאמהעל רעד זַא ,ָאד טסייוו ןעמ
 ,ןענװַאד וצ ידכ ,ץַאלַאּפ ןייז ןיא ןדִיי ןינמ ַא גָאט ןדעי םיא

 טשינ בָאה ךיא .ןגיושעג ןוא תוישעמ עלַא יד טרעהעגסיוא בָאה ךיא

 רעלָאּפָאנרַאט ןופ סעיזַאטנַאפ יד ןוא סעיזַאטנַאפ ענייז ןרעטשעצ טלָאװעג

 ןסיורג ןייק ,ןליוו ייז יו ןַאמהעל רָאטַאנרעבוג םעד רָאפ ךיז ןלעטש סָאװ ןדִיי

 ןינמ ןייק טימ טשינ טנװַאד ןַאמהעל וליפַא ביוא .טשינ ךָאד ייז ןכַאמ תועט

 ןדעי טסע ןַאמהעל זַא ,ןעגנונעפָאה ערעייז .דַיי רעטוג ַא ץלַא ךָאד רע זיא

 ןבָארגַאב וצ ןדיירנָא םיא טעװ רע זַא ןוא טנעדיזערּפ ןטימ קיטשירפ גָאט

 רָאטַאנרעבוג ןעוו .טשינ וצ ןכַאמ טלָאװעג טשינ ךיוא ךיא בָאה ,ןרעלטיה

 ,ןבָארגַאב רעכיז םיא רע טלָאװ ןרעלטיה ןבָארגַאב טנעקעג טלָאװ ןַאמהעל

 .טכַארטעג ךיא בָאה

 לטעטש ןיימ וצ ךיז רעטנענרעד ךיא

 ,טניימ סָאד ,עלַאקס לטעטש ןיימ וצ לָאּפָאנרַאט ןופ ךעלדנע רָאפ ךיא

 ןביז ןייז טרָאד ףרַאד ךיא ,לטעטש ןיימ ןיא ןייז ןיוש ךיא לעװ טנוװָא ןיא זַא

 -וצנָא ןטכיר טשינ ךיז ףרַאד ךיא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ רעבָא ,רעגײזַא

 ןייז ךיוא טעװ רעטעּפש העש ַא טימ ןעמוק לע ךיא ביוא .טייצ ןיא ןעמוק

 ,טײצ ךס א ןעמ טָאה ,טרעלקרעד רימ ןעמ טָאה ,טנגעג רענעי ןיא .טוג

 טרָאפ ןעמ ןעוו טשינ רַאפרעד טרַא םענייק .ןלייא וצ ךיז סָאװ ָאטשינ זיא'ס

 .רעגנעל לסיבַא טלעג ןבלעז םעד רַאפ

 ןיא ןעמוקנָא טלָאװעג בָאה ךיא .טלייאעג רָאג ןיוש רעבָא ךיז בָאה ךיא

 .רעִירפ סָאװ ,רעלענש סָאװ לטעטש-סטרובעג ןיימ

 בָאה ךיא רעבָא .ןגיולפעג ךיא טלָאװ ,לגילפ טַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו

 -ַאב גוצ רעד ןוא ,סַאלק עטייווצ ,עּפוק ןיימ ןיא ךיא ץיז .לגילפ ןייק טשינ

 -ַאג ַא זיא'ס .גוצ רענַאקירעמַא ןייק טשינ זיא'ס .םַאזגנַאל רעייז ךיז טגעוו

 ,טכבירק סָאװ ,ןַאב רענַאיציל

 ךיא .ןײלַא ןיב ךיא סָאװ ןדירפוצ ןיב ךיא .עּפוק ַא ןיא ןיילַא ץיז ךיא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טיירג ןייז ליוו ךיא .ןיילַא ךיז טימ רָאנ ,ןדייר טשינ םענייק טימ טציא ליוט

 .ןבעג רימ טעוו לטעטש סָאד סָאװ עמַאנפיוא רעד רַאפ

 ַא ייב טריזַאר ךיז ךיא בָאה ןַאב ןיא ןגיטשעגפיוא בָאה ךיא רעדייא

 ךיא .ךעליירפ ,גנוי ,ןייש ,שירפ ןעזסיוא ליוװ ךיא .לָאּפָאנרַאט ןיא רעריזירפ
 ,טסירָאמוה ַא יװ ןזייו טשינ ךיז לטעטש ןיימ ןופ ןשטנעמ יד רַאפ ליװ

 ,טהרוחש-הרמרַאפ:

 עקירעירט חומ ןיימ ןיא ןעמיווש ןָא ןבייה סיעכהלדוצ ףיוא יו רעבָא

 "יצנייא ןיימ ,ןעמַאמ ןיימ ןָא ,ןטַאט ןיימ ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא .ןעגנורענירעד

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ תופגמ יד .טיוט ןיוש ןענעז עכלעוו ,רעטסעוװש עקי

 .רימ ןופ ןסירעגקעװַא יז ןבָאה המחלמ

 -סעווש ןוא עמַאמ ןיימ !ןעמוקנָא ןיימ טימ טיירפרעד ךיז ןטלָאװ ייז יו

 ןטלַאהעג טשינ טָאה רעכלעוו ,עטַאט ןיימ ,קילג ןופ טנייוװעג ןטלָאװ רעט

 ."!ףיוא טרעה ,ןענייוו ףיוא טרעה, :טגָאזעג טלָאװ .,ןענייוו ןופ

 קידנעייטש ,לטעטש ןופ ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא ןעוו יוװ ךיז ןָאמרעד ךיא

 ןױש םיא לעװ ךיא יצ טסייוװ רעוו; :טגָאזעג עמַאמ יד טָאה ןַאב רעד ייב:

 זיא'ס; --- :טגָאזעג ןוא טנַאה יד ןבעגעג רימ טָאה עטַאט ןיימ *...?ןעז לָאמַא

 ,ריד בילוצ סָאד וט ךיא רעבָא .טייוו ױזַא ןקישוצקעװַא ךיד רימ רַאפ רעוושי

 ."שטנעמ ַא ןרעוו טסלָאז וד ליוו ךיא

 ןלייצרעד םיא ןוא ןטַאט ןיימ טימ ןדיירכרוד טציא ךיז ןעק ךיא ןעוו

 טעברַאעג בָאה ךיא טייז .טציא זיב רימ טימ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סעלַא:

 ייא .עשרַאװ ןיא גלָאפרעד ןיימ וצ זיב ,ךעלקעּפ ןגָארטעג ןוא ּפַאש ַא ןיא

 זיא סע רעבָא !ןעװעג היחמ ךיז רע טלָאװ ייא !טַאהעג האנה רע טלָאוז

 .עטַאט ןייק רעמ ָאטשינ

 ךיז טָאה יז ױזַא יו .רעטסעוװש רעקיצנייא ןיימ ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא

 יז .טגָאזעג טשינרָאג טָאה יז .ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא ןעוו רימ טימ טנגעזעג

 תואיבנ יװ טָאה סָאװ ,שטיווק ַא ןבעגעג ןוא ןעמונעגמורַא זיולב ךימ טָאה

 עז טשינ רעמ ןיוש ךימ טעװ יז זַא ,טנַאזעצ

 רעטסעװש ןיימ בָאה ךיא ,גָאט ןקיטנייה זיב שטיווק םעד רעה ךיא

 ךימ טָאה יז .רימ ןופ רעגניי ךס ַא ןעוועג זיא יז .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק

 -עמַא ןייק ךעלווירב עשיערבעה ןביירש רימ טגעלפ יז .טַאהעג ביל קרַאטש

 -לע ןעוועג ןענעז עמַאמ-עטַאט ןיימ ,אלימ .ךעלווירב עקיצרַאה ,עביל .עקיד

 ןופ רעגנִיי זיא יז ,רעטסעװש ןיימ רעבָא ,ןברַאטש ןזומ ןרעטלע ןוא ,רעט

 !ןברָאטשעג יז זיא סָאװרַאפ ,רימ
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 ד לָצ פ ס ע טָאג אנ ח

 לטעטש ןיימ וצ טרָאפ סָאװ ןַאב רעד ףיוא
 עניימ ןענעז ,עלַאקס לטעטש ןיימ וצ לָאּפָאנרַאט ןופ ןַאב ןיא קידנרָאפ

 עניימ ןיא ךיז ךיא עז טָא .טונימ ַא ליימ טנזיוט רשפא ןגיולפעג ןעקנַאדעג
 .עקירעמַא ןיא ןרָאי עטשרע

 טא .ךעלקעּפ ןעגנערב ךימ טקיש ןעמ .רעדיינש ַא ןייז ךיז ןרעל ךיא
 .ךיוב ןפיוא סע גָארט ךיא .רימ ןופ רעסערג זיא סָאװ ,לקעּפ ַא ךיא גָארט
 ךליפַא ,טשינרָאג וצ גיוט ךיא .שטנעמ רענעריױלרַאפ ַא ןיב ךיא זַא ,קנעד ךיא
 | .ךעלקעּפ ןגָארט וצ טשינ

 ךסע רימ .רעטכיד ַא ףתוש ַא טימ טפעשעג-גרַאװרעקוצ ַא ךיא בָאה טָא
 ךוא ןפױלטנַא רימ .ןפיוק טשינ טמוק רענייק לייוו ,םערקזייא םעד ףיוא ןײלַא
 ךלָאצ וצ ףיוא טשינ ןבָאה רימ לייוו ,רקפה ףיוא טפעשעג סָאד רעביא ןזָאל
 .טלעוו רעד ףיוא לאימולש רעטסערג רעד ןיב ךיא זַא ,קנעד ךיא ,טלעג"הריד

 וצ ךיז םעש ךיא .ךרוד טלַאפ סָאװ ,עסעיּפ ַא עניימ ןעמ טליּפש טָא
 ןטסערג םעד ןעגנַאגַאב טלָאװ ךיֹא יו ױזַא ,ןשטנעמ רַאפ םינּפ ןיימ ןזייוו
 .ןכערברַאפ

 ךוא ערעסערג ןייק זַא ,קנעד ךיא .ןעלזייר טימ עביל ַא ךיא ריפ ֹטָא
 טבייה טָא ןוא .טלעוו רעד ףיוא ָאטשינ זיא ,ערעזדנוא יװ ,עביל ערעקילייה
 רעזדנוא טרעװ סריא דיל-עביל ןדעי ךָאנ ןוא ,רעדיל-עביל ןביירש ןָא לזייר
 ,ןשָאלרַאפ ןצנַאגניא טרעװ טעװ יז זיב ,רעכַאװש ןוא רעכַאװש ץלַא עביל

 ךיא ןוא "?רע טברַאטש ןעוו, עידעמָאק ןיימ ץרַאװש סירָאמ טליּפש טָא
 .תוחוכ עניימ ןופ רעסערג ןיב ךיא ,סקַאװ ךיא ,גייטש ךיא זַא ,ןיימ

 "הסנרּפ, עידעמָאק רערעדנַא ןיימ ןופ ןבָארּפ יירד ןעמ טכַאמ טָא ןוא
 ביוט עסעיּפ יד זַא קידנרעלקרעד ,טימ רעד ןיא ןבָארּפ יד ּפָא טלעטׂש ןעמ ןוא
 ײױעד ףיוא למיה ןופ ןפרָאװעגרעטנורַא ךימ טלָאװ ןעמ יו ליפ ךיא .טשינ
 ,ןקוקוצנָא ןיילַא ךימ ךיז םעש ךיא .דרע

 ."םינתוחמ, עידעמָאק ןיימ טליּפש ןעמ .עשרַאװ ןיא ךיא ןיב טָא ןוא
 ךיא .סױרַא ןפור רעטרעוװ עניימ סָאװ ,רעטכעלעג ןופ ןרענוד יד רעה ךיא
 .ןרעיוא עניימ טשינ ביילג

 רימ ןגעװ ןדייר סע .עׂשרַאװ ןיא טעקנַאב ַא רימ ןעמ טכַאמ טָא ןוא
 ַא ייב זַא ,סייוו ךיא .ןיירַא למיה ןיא זיב ךימ טביול ןעמ .ןשטנעמ עסיורג
 ,ךיא טכַארט ,טרעקרַאפ .טשינ סע טרַא ךימ רעבָא .סנגיל ןעמ טגָאז טעקנַאב
 סע .ןטוג םוצ יבַא ,רימ ןגעוו סנגיל רעמ סָאװ ,טניירפ עביל עניימ ,טגָאז
 .ןרעה וצ סָאד טוג זיא

 רַאפ ןכַאמ לטעטש ןיימ ןיא ךיוא לָאז ןעמ ,רעטייוו ךיא טכַארט .ןעוו
 לעוװעג סע טלָאװ ,סנגיל עכעלטע ןגָאז ךיוא רימ ןגעוו ןוא טעקנַאב ַאזַא רימ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 "ייק ךימ ךָאד ןעק עשרַאװ ןיא טרָאד .טרעוו יד ליפיוזַא לָאמ טנזיוט רימ ייב

 סלַא רעדעי ךימ ךָאד ןעק ,עלַאקס ,לטעטש ןיימ ןיימ ןיא רעבָא .טשינ רענ

 יטרָאד ךימ טביול ןעמ ןעוו טליפעג טלָאװ ךיא טוג יװ .דניק ַא

 ןעמוק סע .לטעטש ןיימ ןיא רימ רַאּפ טעקנַאב ַא רָאפ ךיז לעטש ךיא

 יד לָאז ןעמ זַא ,רעדָאפ ךיא .ךייר ןוא םערָא ,טעקנַאב םוצ טלַא ןוא גנוי

 יװ רעה ךיא .טעקנַאב םוצ טשינ ךיא םוק עמערָא יד ןָא ,ןדַאלניײא עמערָא

 ךיא זַא ,טגָאז רענייא רעדעי .עמערָא יד ןוא םיריבג יד ,רימ ןגעוו ןדייר עלַא

 טלַאה ךיא ,רימ טימ ץלָאטש ןענעז ייז .דובכ ייז ףַאשרַאפ ךיא זַא ,סיורג ןיב

 ײז יװ סיורג ױזַא טשינ טיי ןיב ךיא זַא ,רעלקרעד ןוא עדער עצרוק ַא

 .ץיוו ַא רַאפ סע ןטלַאה ייז ,ןכַאל ייז .רענעלק ךס ַא ,ךס ַא ןיב ךיא זַא ,ןגָאז

 :קידנפורסיוא ןעקנַאדעג עניימ ןגָאלשעגרעביא טָאה רָאטקודנָאק רעד

 -פיוא זיא דִיי רערעטלע ןַא .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה גוצ רעד ."!ַאלוװָאבמערט ,

 -ָאּפ ןסעזעג ןענעז סע ּוװ ,סעּפוק ערעדנַא יד ןיא טקוקעגמורַא ךיז ,ןגיטשעג

 .עּפוק ןיימ ןבילקעגסיוא טָאה רע ,ןקַאיל

 ירפ ָאד זיא :טניימ סָאװ ,שילױּפ ןיא טגערפעג רע טָאה ,"ַאנלָאװ;

 ?ןציז וצ

 ישידִיי ןיא טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה ,"ןצעז ךיז טנעק ריא ,ָאי,

 ןוא עלייוו ַא טכַארטַאב ךימ ,רימ ןבעל טצעזעגקעװַא ךיז טָאה דַיי רעד

 :טגָאזעג טָאה

 ."רענַאקירעמַא ןַא דלַאב טנעקרעד ןעמ !עקירעמַא;

 ."!ריא טרָאפ ּווװ ןוא ,עקירעמַא ןופ ןיב ךיא; ,ךיא טגָאז ,*ָאיק

 .טרעפטנעעג רע טָאה ,י"עצנישטעּפאק ןייק רָאפ ךיא;

 .םיא ךיא גערפ ,"!רעצנישטעּפאק א טנעז ריא ,

 טציא .ץיװָאנרעשט ןיא טייצ ַא טניוװעג בָאה ךיא, ,רע טגָאז ,"ןיינ,

 ַא ךיא ןיב ןײלַא ןוא ,ַאלוװָאבמערט ןופ רָאפ ךיא .עצנישטעּפאק ןיא ךיא ןיווװ

 ."רעלַאקס

 -ַאב ,טָאטש ןיימ ןופ ןַאמסדנַאל ַא רימ ןבעל בָאה ךיא זַא ,טרעהרעד

 סָאװ םיא ןופ ןרעה ליוװ ךיא .ןיב ךיא רעוו ןגָאזוצסױא טשינ םיא ךיא סילש

 .רימ ןגעוו טקנעד ןַאמסדנַאל ַא

 .דיי רעד טגערפ --- ?ריא טרָאפ ּווװ זיא ---

 ,םיא ךיא גָאז --- ,עצינלימ ןייק רָאפ ךיא ---

 ידי רעד טגערפ --- ?עקירעמַא ןיא ריא טניוװ ּוװ ןוא ---

 ,םיא ךיא גָאז --- ,קרָאידוינ ןיא ---

 ;קרָאירינ סָאד לטעטש ַא לָאמנייא ןיוש --- רע טכַאמ --- ,קרָאיײװיג ---

928 



 ר לע פ ס ע טָאג א ג ח

 ןופ ןדִיי סעּפע טרָאד רׂשפא טנעק ריא .טרָאד ןעניֹוװ ןדִיי טימ טלעװ ַא
 ?עלַאקס

 ,םיא ךיא גָאז --- ןעק ךיא --
 ןכער ייז ןשיװצ ,לטעטש ןיימ ןופ ןעמענ רָאּפ ַא סיוא םיא ןכער ךיא

 .ןעמָאנ ןיימ ןײרַא ךיוא ךיא
 זיא --- רע טגָאז --- ,רעביירש םעד ,דלעפסעטָאג אנח טנעק ריא ,ָא ---

 ?רעביירש רעטוג ַא סעּפע רע

 ,ךיא גָאז --- ,ןיינ --

 ןיא ןעוועג ךָאװ עטצעל ןיב ךיא -- דַיי רעד טגָאז -- !ןעד סָאװ ---
 טשינ טלַאה ךיא זַא ,טגָאזעג ךיא בָאה ,םיא ןופ טדערעג ןעמ טָאה ,עלַאקס
 זיא עטַאט ןייז ?ןענעק סָאד רע לָאז ןענַאװ ןופ !רָאג רעביירש ַא .םיא ןופ
 ,םידירַאי יד ףיוא ןרָאפמורַא טגעלפ לאומש עטַאט ןייז !?רעביירש ַא ןעוועג
 | ,םיא טימ טנעקעג טוג ךיז בָאה ךיא

 -עגמורַא זיא עטַאט ןייז שטָאכ רעביירש רעטוג ַא ןייז ןעק רענייא ---
 זיא םידירַאי יד ףיוא םורַא טרָאפ רענייא ןעוו ןוא .םידירַאי יד ףיוא ןרָאפ
 ןטַאט ןיימ ךיא קידייטרַאפ --- עדנַאש ןייק טשינ הלילח סָאד

 "ירַאי ףיוא ןרָאפ וצ ןכערברַאפ ןייק ןוא עדנַאש ןייק טשינ זיא סע ---
 רעסיורג ַא זיא ןוז ןייז זַא ,טשינ ביילג ךיא רעבָא --- דיי רעד טגָאז --- םיד
 טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא רע ןעוו ,ןאנח םעד ,ךָאנ םיא קנעדעג ךיא .רעביירש
 טליּפש ןעמ ,רעביירש רעסיורג ַא ןרָאװעג גנולצולּפ .ןסיורד ןיא ןָאטס םעד
 ,םיא ןופ טׂשינ טלַאה ךיא .עשרַאװ ןיא עסעיּפ ַא ענייז

 -יירש רעסיורג ןייק ןייז טשינ רע רָאט ,םיא טנעק ריא סָאװ רַאפרעד ---
 .עדווירק ןיימ קידנעמעננָא ךיז ,םיא ךיא גערפ -- !רעב

 .רע טגערפ --- רעביירש רעסיורג ַא ָאי זיא רע זַא ,טקנעד ריא ןוא ---

 -ירש ַא רעבָא ,טשינ רעביירש רעסיורג ןייק --- ךיא גָאז --- ןיינ ---
 .ךָאד רע זיא רעב

 ןעמ טכַאמ עקירעמַא ןיא .טכער בָאה ךיא זַא ,ךָאד ריא טעז ,ונ --
 .רע טגָאז --- סעמיצ ַא טשינרָאג ןדעי ןופ

 ןעמ זַא ,ךָאד טעז ריא --- ןקידײטרַאפ ןָא ךיז ךיא בייה --- ,רעבָא --
 ,סעּפע סע ךָאד זיא אמתסמ ;עשרַאװ ןיא עסעיּפ ַא ענייז טליּפש

 טוג אמתסמ טָאה רע .עקירעמַא ןופ טמוק רע לייוו יז טליּפש ןעמ ---
 ןעק ךיא .טּפַארק עסיורג ַא טָאה רַאלָאד רעד -- דִיי רעד טגָאז -- טלָאצַאב
 לי רענייק זיא ,עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא רע טָאה ,עצנישטעּפאק ןיא םענייא
 .עשרַאװ ןיא ,גרעבמעל ןיא ריא טימ ןעוועג ןיוש זיא'ר .ןליּפש טשינ סָאד
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -ָאד טימ עקירעמַא ןופ רעבָא טמוק רע ןעוו ,ןדייר טשינ םיא וצ ליוװ ןעמ

 .ייןרַאל

 סעלַא טרעוו עקירעמַא ןיא זַא ,טרעלקרעד רימ רעטייוו טָאה דיי רעד

 ןיא .רעינעשזניא ןַא ןרעװ ןעמ ןעק טייצ רָאי ַא ןיא .ןישַאמ ַא טימ טכַאמעג

 ןעמ .רָאסעּפָארּפ ַא -- טייצ רָאי יירד ןיא .רָאטקָאד ַא --- טייצ רָאי ייווצ

 .קידנעייטש ,ייווצ-סנייא סיוא סעלַא טנרעל

 -עשזניא ןַא ןוז ַא ךיא בָאה --- טגָאזעג רימ דַיי רעד טָאה -- טָא --

 ןעק רע ?רעינעשזניא רענַאקירעמַא ןַא זיא סָאד זַא ,ריא טניימ זיא .,רעינ

 .ןכַארּפש טכַא
 טכַא ןענעק ןעמ ףרַאד סָאװ וצ -- ךיא גערפ -- ?ןכַארּפש טכַא --

 ?רעינעשזניא ןַא ןייז וצ ןכַארּפש

 ןַאמרעגנוי רעלַאקס ַא ןעוו -- רע טגָאז -- ?סָאװ וצ טסייה סָאװ --

 -סקלָאפ ןיא ןעגנַאגעג זיא רע .ןכַארּפש טכַא ןענעק רע זומ ,ןרעוו סעּפע ליוו

 בָאה ,(שיניַארקוא) שינעטור ןוא שילוּפ טנרעלעג רע טָאה ,עלַאקס ןיא לוש

 סעּפע לָאז ןוז ןיימ זַא ,ךָאד ליוו ךיא .תילכת ןייק טשינ זיא סע זַא ןעזעג ךיא

 בָאה .ןצזענָא ןוא רחוס-גנירעה ַא ?עלַאקס ןיא ןרעוו רע טעװ סָאװ .ןרעוו

 ןבָאה .שטייד טנרעלעג טָאה רע ּווװ ,ץיוװָאנרעשט ןייק ןגױצעגניײרַא ךיז ךיא

 ,ןכַארּפש יירד רימ

 -קעװַא סע ןוא ךיירטסע ןופ ןעמונעגקעװַא ץיווָאנרעשט ןעמ טָאה ---

 ןיוש דניק ןיימ טָאה --- טלייצרעד רעטייוו רע טָאה --- ,עינעמור וצ ןבעגעג

 ןכַארּפש ףניפ ןיוש רימ ןבָאה ,.שיזיוצנַארפ ןוא שינעמור ןענרעל טזומעג

 ןיא טעטיסרעווינוא םעד ןיא ןעמענניײרַא טלָאװעג טשינ ןוז ןיימ ןעמ טָאה

 -עג טרָאד רע טָאה ,עילַאטיא ןייק ןרידוטש טקישעג םיא ךיא בָאה ,עינעמור

 םעד טקידנעעג רע טָאה ,ןכַארּפש סקעז ןיוש זיא ,שינעילַאטיא ןענרעל טזומ

 רע טָאה ,עלעטש ןייק ןגירק טנעקעג טשינ ןוא עילַאטיא ןיא טעטיסרעווינוא

 ןעמַאזוצ זיא ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ וצ ידכ שיערבעה ןוא שילגנע טנרעלעג

 ,ןכַארּפש טכַא
 "עק עקירעמַא ןיא זַא ,ןזיוװַאב ןוא ןוז ןייז טביולעג דנַאנַאכָאנ טָאה רע

 ,סופ ןייא ףיוא סעלַא טנרעל ןעמ לייוו ,ןייז טשינ ןשטנעמ עסיורג ןייק ןענ

 "!עצנישטעּפאק; :ןפורעגסיוא טָאה רָאטקודנַאק רעד

 סָאד !ןכַארּפש טכַא -- :טגָאזעג ןוא טנגעזעג רימ טימ ךיז טָאה דיי רעד

 זיא סָאד ,עסעיּפ ַא ןריפפיוא ןוא עקירעמַא ןופ ןעמוק רעבָא .סעּפע טניימ

 .ןריפסיוא סעלַא ןעמ ןעק רַאלָאד רענַאקירעמַא םעד טימ .ץנוק ןייק טשינ

 "גענרעד ןַאמסדנַאל ַא ןופ ץעז ןטשרע םעד ןגָארקעג ךיא בָאה ױזַא טָא

 טָאה סָאװ דַיי רעד ,ךיז ךיא טסיירט ,רעבָא .לטעטׂש ןיימ וצ ךיז קידנרעט
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 דל עפ סצ טָאג אנהח

 ךיא .לטעטש ןיימ ןיא טשינ טציא טניוװ ,גנוניימ עכיוה ןייק טשינ רימ ןופ

 טניוװעג ןיב ךיא .ךעלטניירפ רָאג ןעמענפיוא ךימ ןלעוו ערעדנַא יד זַא ףָאה

 ןיא ,ָאד רעבָא ,קרָאיװינ ןיא רימ ןגעוו ןעגנוניימ עקיטסניגיטשינ ןרעה וצ

 ןלָאז ייז יבַא ,ןרַאנּפָא ךימ ייז ןלָאז ,סטוג זיולב ןרעה ךיא ליוו ,לטעטש ןיימ

 ,רעטרעוו עטוג ןגָאז רימ

 ןוא ןטייווצ ַא וצ גוצ ןייא ןופ ןגיטשעגּפָא ךיא ןיב קידנרעלק ױזַא ןוא

 סָאד .עלַאקס ןייק טקעריד טרָאפ סָאװ ,ןָאגַאװ םעד ןיא ןרָאפעג ןיוש ןיב

 ןליפַא סָאד ןעמ ןעק עקירעמַא ןיא סָאװ ,ןַאב טרָאס רעלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא

 רַאפ ץַאלּפ טימ ןָאגַאװ ַא ןוא רַאװָאמַאס ןימ ַא .םועזומ ַא ןיא ןעז טשינ

 ןטימ ךיא זיולב .ןעוועג טשינ טרָאד זיא רענייק רעבָא .ןשטנעמ עכעלטע זיולב

 .עלַאקס ןייק ןרָאפעגנײרַא ןענעז רָאטקודנַאק
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 על אקס ןיא

 ךיז ןוא ןַאב ןופ ןגיטשעגּפָא ןיב ךיא ןעוו טנװָא ןעוועג ןיוש זיא סע

 סָאד .עיצנַאטס רעד ייב טרַאװעג טָאה סָאװ עקשָארד ַא ןיא טצעזעגניירַא

 .םיתינעת ךס ַא טסַאפעג סע טָאה אמתסמ .בלול ַא יו ןעזעגסיוא טָאה לדרעפ

 "גגָאז טשינ ,ןָאטעג קוק ַא רימ ףיוא טָאה ,דָיי רערעטלע ןַא ,הלגע-לעב רעד

 טָאה לדרעפ עכַאװש סָאד ןוא שטייב רעד טימ ןָאטעג עכָאפ ַא ,טרָאװ ַא קיד

 ,חוכ ןייק טַאהעג טשינ סע טָאה אמתסמ .ןייג טלָאװעג טשינ

 רעד טָאה -- ,ןייג טשינ סע ליװ רענַאקירעמַא ןַא ןעזרעד טָאה'ס ---

 לדרעפ סָאד .ןשטייב רָאּפ ַא טגנַאלרעד לדרעפ םעד ןוא ,ןפורעגסיוא הלגע-לעב

 "עגנָא טָאה ןגער ַא .רעטצניפ ןעוועג ןיוש זיא סע .ןריר ךיז ןביוהעגנָא טָאה

 "עג טָאה סָאװ רעריפ-רעסַאװ ַא ןעמוקעגנגעקטנַא זדנוא זיא סע ,ןסיג ןביוה

 .ןייג וצ קׂשח ןייק טַאהעג טׂשינ ךיוא טָאה סָאװ ,לדרעפ ןייז וצ "ּויו, ןגירש

 םוצ ןגירשעגסיוא הלגע-לעב ןיימ טָאה -- ?עיטָאמ ,וטסכַאמ סָאװ ---

 !רענַאקירעמַא ןַא ריפ ךיא --- ,רעריפ-רעסַאוװ

 . .טגָאזעג רעריפ-רעסַאװ רעד טָאה -- ,רעביירש םעד ,ָא ---

 ףרַאד ךיא זַא ,לטעטש ןיא טסייוו ןעמ זַא ,ןעגנורדעג ןופרעד בָאה ךיא

 .ןעמוקנָא
 "עג ןיוש ןעניז רימ רעבָא .ןגער רעקרַאטש ַא ןייג ןזָאלעג ךיז טָאה סע

 עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא סָאד .ןרָאפעגוצ ןיב ךיא ּוװ ,זױה-טסַאג םייב ןעוו

 .לטעטש ןיימ ןיא זױה:-טסַאג

 םעד ןופ "ּויװ; ןעיירש סָאד טרעהעג ךָאנ ךיא בָאה סנטייוו רעד ןופ

 .רעריפ-רעסַאוװ

 ןַא ,עטסָאבעלַאב יד טָאה זױה-טסַאג ןיא ןעמוקעגניירַא ןיב ךיא ןעוו

 .ךעלטניירפ רָאג ןעמונעגפיוא ךימ ,הנמלא

 יז טָאה --- ןכָאװ רָאּפ עטצעל יד רַאפ טרַאװרעד ָאד ךייא ןבָאה רימ ---

 ןיא ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,דליב ַא ןופ טנעקרעד ךייא בָאה ךיא --- ,טגָאזעג

 ,גנוטייצ רעשידַיי ַא
 ךיירפ סיורג ןופ בָאה ךיא .ןכַאז עניימ טגײלעגקעװַא טָאה הלגע-לעב רעד

 ,הלגע-לעב םעד ןלָאצַאב וצ ןסעגרַאפ ,לטעטש ןיימ ןיא ןיוש ןיב ךיא סָאװ

 ,טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג זיא רע

 !טלעג טוג זיא'ס ,טשינ ךיז טגרָאז --- :םיא םוצ טגָאז עטסָאבעלַאב ןיימ
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 ד ל ע פ ס לט ָאג אנ ח

 ךיא .הלגע-לעב םעד טלָאצַאב טשינ בָאה ךיא זַא ,טּפַאכעג ךיז בָאה ךיא
 א ןעמ טלָאצ עשרַאװ ןיא .ןבעג וצ םיא סָאװ ןָאטעג טכַארט ַא לענש בָאה
 פכעלטע זיולב ןרָאפעג רימ טימ זיא רע .טָאטש רעד רעביא ןרָאפ רַאפ עטָאלז
 ןבעגעג םיא בָאה ךיא .ץענעג ַא יו סיורג ךָאד זיא לטעטש עצנַאג סָאד .ןסַאג
 שיט ןפיוא טלעג סָאד ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה הלגע-לעב רעד .סעטָאלז ףניפ
 ."?רענַאקירעמַא רעד ךייא טלעפעג יװ ,ונ, :קידנגָאז

 ךעמ ליוװ ךיא ּוװ ,לטעטש ןיימ ןיא .טמעשרַאפ ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא
 .עמַאנפיוא ַאזַא ןגָארקעג ןיוש ךיא בָאה ,ןכַאז עטוג ןגָאז רימ ףיוא לָאז

 -ץעלַאב ןיימ וצ קידנקוק טגערפעג ךיא בָאה --- !קיניײװ זיא'ס ,סָאװ ---
 טנעקעג טשינ בָאה ךיא .ןקידייטרַאפ ךימ לָאז יז זַא קידנטרַאװרעד ,עטסָאב
 יךיא בָאה עטסָאבעלַאב רעד ןופ סענימ יד טיול .אבה-ךורב ַאזַא ןגָארטרַאפ
 ,הלגע-לעב ןטימ טלַאה יז זַא ,ןעזעג

 :טגערפעג ןוא סעטָאלז ףניפ ךָאנ ןבעגעג הלגע-לעב םעד בָאה ךיא
 ?גונעג ןיוש זיא טציא --

 רעבַא --- ,ןפורעגסיוא הלגע-לעב רעד טָאה -- !גונעג טשינ זיא'ס --
 -שג טָאה רע ןוא --- ,רעגרַאק ַא טנעז ריא זַא ,ךייא טימ ןָאט ןעמ ןעק סָאװ
 .ריט רעד טימ לַארּפ א ןבעג

 ףרַאד לפיוו --- :עטסָאבעלַאב יד גערפ ךיא ןוא קעװַא זיא הלגע-לעב רעד

 ?ןסַאג עכעלטע ןַאב רעד ןופ ןרָאפ רַאפ ןלָאצ ןעמ

 גָאט עלַא טשינ רעבָא -- טרעפטנעעג יז טָאה --- ,עטַאלז עבלַאה ַא --

 .רענַאקירעמַא רעהַא ןעמוק

 יז ,ןסע טגנַאלרעד רימ ןוא שיט םוצ טיירגעג טָאה עטסָאבעלַאב ןיימ

 ;טגָאזעג ןוא רימ ןבעל טצעזעגקעװַא ךיז טָאה

 -שג ָאד טלָאװ ,טשינ ןעוו .קרַאטש טציא טנגער'ס סָאװ טוג זיא'ס ---
 -רעד !ךייא ףיוא טרַאװ ןעמ יװ .עטנַאקַאב ערעייא טימ זיוה סָאד לופ ןעוו
 .סעומש ַא ךייא טימ ןּפַאכ ךיא לעװ לייוו

 -ביוו ַא סעּפע ךָאד טנעז ריא .ףליה ךייא ןופ סָאד טרַאװרעד רעדעי ---

 + ,עיצקעטָארּפ ןטרַאװרעד ערעדנַא ;טלעג ןטרַאװרעד ערעדנַא .שטנעמ רעקיט

 ,טרעלקרעד רימ יז טָאה ---

 .רעביירש רעשידִיי ַא יו רעמ טשינ --- ריא ךיא גָאז --- ןיב ךיא --

 םיא טעפעשט ןעמ זַא טָאג טקנַאד רע ?ןָאט רעביירש רעשידִיי ַא ןעק סָאװ

 .טשינ

 -סָאבעלַאב ןיימ טגָאז --- טלעגניילק וצ ןכַאמ טשינ ךיז טפרַאד ריא ---

 ײזייא ןופ ליוו ךיא .ןָאט טנעק ריא סָאװ ןוא טנעז ריא רעוו ןסייוו רימ --- עט

 ךיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא טציז ןוז ַא רעניימ .עיצקעטָארּפ זיולב
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -ָאק ַא רע זיא סָאװרַאפ :ןגערפ רימ ךָאד ריא טעװ ,טסינומָאק ַא סלַא ןלױּפ
 ַא ןייז רעבָא רע ליוו ?עלַאקס ןיא ןָאטּפױא טסינומָאק ַא ןעק סָאװ ?טסינומ

 .ןיוש ןוא הסיפת ןיא טצעזעגנײרַא םיא ןעמ טָאה .ןפמעק ןוא רענָאיצולָאװער

 ןופ סױרַא םיא טמענ !םיא טעװעטַאר !יײװ טוט סע .עמַאמ ַא ךָאד ךיא ןיב

 עשלגנַיי עשירַאנ ענייז טימ ןרעהפיוא לָאז רע זַא ,םיא טגָאז ןוא הסיפת רעד

 .טסינומָאק סיוא םיא טכַאמ ןוא הסיפת ןופ סױרַא םיא טמענ .קיטש

 יןענייוו ןעק עמַאמ ַא יװ ױזַא ,טנייוועצ קרַאטש ךיז טָאה יז

 !ןָאט ךיא ןעק סָאװ רעבָא .ריא ףיוא ץרַאה סָאד ןסירעג טָאה רימ

 רעשידיי ַא ןפלעה טעװ ריא --- יז טגערפ --- !?ריא טגָאז סָאװ ,ונ ---

 ?עמַאמ
 .ךיא גָאז --- ןפלעה ךייא ליוו ךיא ---

 ןטַאט ַא טַאהעג טָאה ריא --- יז טגָאז --- ,ןפלעה רעכיז טעװ ריא ---

 ןופ ןוז ןיימ סױרַא טמענ טשרעוצ .הבוט ַא ןָאט וצ טַאהעג ביל טָאה סָאװ

 -ָאװער יד ןכַאמ ןעק ןעמ זַא םיא טגָאז ;בָאג ַא םיא טיג ךָאנרעד ןוא הסיפת

 .ןכַאז עכלעזַא ןיא ןשימ טשינ ךיז ףרַאד לגנַיי רעלַאקס ַא .םיא ןָא עיצול

 סָאװ ,ןדִיי עכעלטע ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז דייר ערעזדנוא

 -נּפַאלקנָא טשינ ןיירַא ןעמ טמוק טרָאד) ןגער ןופ עטקייוװעגסיוא ןיײרַא ןענעז

 ,(ריט ןיא קיד

 םיבורק עניימ

 ,זױהי-טסַאג ןיימ ןיא ץיז ךיא .לטעטש ןיימ ןיא טונימ ןעצ עטשרע יד

 טלייצרעד יז .עטסָאבעלַאב רעד טימ דער ןיא .לעטָאה םענעפורעג ױזַא םעד

 -רעביא ןרעוו דייר עריא .ןגער ַא טעּפַאיל ןסיורד ןיא .תורצ עריא ןגעוו רימ

 .עטקייוועגסיוא ןיירַא ךיז ןזָאל סָאװ ,ןדִיי עכעלטע ןופ ןגָאלשעג

 םינּפ ַא טימ ,רעדיילק ענעסירעגּפָא ןיא ,ןַאמרעגנוי ַא ,רעטשרע רעד

 שוק ךיז ףױרַא רימ ףיוא ךיז טפרַאװ ,"ןריזַאר ךיז ףרַאד ךיא, טיירש סָאװ

 .רע טגערפ --- ?ןיב ךיא רעוו טשינ טסייוו וד ---

 .ךיא גָאז --- ,ןיינ ---

 ןייק ווירב ַא ןבירשעג ריד טָאה סָאװ ,ןמלז ןיזוק ןייד ,ןמלז ןיב ךיא ---

 -עג ןיב ךיא .(עלַאקס ןופ ליימ עכעלטע) ענשזובארפ ןיא ןיֹווװ ךיא .עשרַאװ

 -לעב רעד .געט עכעלטע ריד ףיוא ןיוש טרַאװ ךיא .ןפערט ךיד רעהַא ןעמוק

 טסיב וד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ,ןַאב רעד ןופ טכַארבעג ךיד טָאה סָאװ ,הלגע

 .ָאד ןיוש

 ןיא םיא ןופ ןגירקעג בָאה ךיא סָאװ ,ווירב םעד טקנעדעג בָאה ךיא

 םיא לָאז ךיא יו ,רעקינייװ טשינ ןוא רעמ טשינ רימ ןופ ליוו רע .עשרַאװ
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 ד לע פ סצ טָאג אנהח

 ןבעג ריא רע ליוו ,רעטכָאט ןייא טָאה רע .רעטכָאט ןייז רַאפ ןדנ ףיוא ןבעג

 טשינ ךודיש ןייק ָאד ןעמ ןעק ןדנ ןָא .ןדנ ןבָאה ןעמ ףרַאד ,ןַאמ ןשיטייל ַא
 סָאװ ווירב עלַא קנעדעג ךיא .ווירב םעד קנעדעג ךיא .ןבירשעג רע טָאה ,ןָאט

 יד ףיוא םענייק בָאה ךיא .םיבורק עניימ ןופ עשרַאװ ןיא ןגָארקעג בָאה ךיא

 רעייז ןעמוקכָאנ טנעקעג טשינ בָאה ךיא לייו ,טרעפטנעעג טשינ ווירב

 ןיב ,םעד ץוחַא .ןגָאװצּפָא ייז ץרַאה סָאד טַאהעג טשינ בָאה ןוא גנַאלרַאפ

 ,ןפלעה ןעמעלַא טלָאװעג טלָאװ ךיא .ווירב ןביירש וצ ףיוא ליופ רעייז ךיא

 .ןטייוװצ םעד ןייז אנקמ לָאז רענייא זַא ,טשינ ליוו ךיא .םַאנסיוא ןָא

 -טעצ רימ ןבָאה ,ןרעפטנע וצ םיא טַאהעג טייצ ךָאנ בָאה ךיא רעדייא

 ךיא !םכילע םולש ןפורעגסיוא ןוא טנַאה יד םערַאװ טקירדעג ןדִיי עכעל
 ןענעז ייז רעוו טקנעדעג טשינ בָאה

 -נוי ַָא ןײרַא זיא סע ןוא ףיוא-ךַאמ ןטיירב ַא ןבעגעג ךיז טָאה ריט יד

 ךימ טּפַאכעג ןבָאה עדייב ןוא טדיילקעג םערָא עדייב .יורפ ַא טימ ןַאמרעג

 ,ןשוק

 .רעטשרע רעד טגָאז --- המלׂש ןיזוק ןייד זיא סָאד ---

 ,עטייווצ יד רָאפ ךיז טלעטש --- עגייפ עניזוק ןייד ,עגייפ זיא סָאד ןוא ---

 ןיימ טגָאז --- עשרַאװ ןייק ווירב ַא ןביירש טלָאװעג ריד בָאה ךיא ---
 ,המלש ןיזוק

 עניזוק ןיימ טרעלקרעד -- ןביירש טזָאלעג טשינ םיא בָאה ךיא ---

 ןעמוק טעװ רע .ןביירש טשינ טספרַאד וד ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא --- עגייפ

 יןגָאז סעלַא םיא וטסעוװ ,רעהַא

 טשינ רימ ןבָאה סָאװ ,יד ןשיוצ עטסיל רעד ףיוא טַאהעג ייז בָאה ךיא

 טשינ ךיז ייז ןקיטיינ אמתסמ זַא ,טנכערעג בָאה ךיא .עשרַאװ ןייק ןבירשעג

 ,ףליה ןיא

 .ייז ךיא גערפ --- ?ךייא סע טייג יו ---

 טייל ןעמ -- טרעפטנעעג המלש ןיזוק ןיימ טָאה -- עלַאקס ןיא יו ---

 .ןבעגוצּפָא טשינ טָאה ןעמ ןוא טלעג

 ַא טימ דִיי ַא טזָאלעגנײרַא ךיז טָאה ךערּפשעג רעזדנוא ןופ ןטימ ןיא

 יד ןיא זױלב עקירעמַא ןיא ןעמ טעז דרָאב ַאזַא) דרָאב רעטיירב רעדליוו

 ןבייל טימ טפמעק סָאװ ,שטנעמ ןדליוו ַא רָאפ טלעטש ןעמ ןעוו ,סמּועזומ

 ,טלַא ךעלקערש ןעזעגסיוא טָאה רע .(עקירפַא ןיא

 -עג ןוא ןייטׂש ןבילבעג זיא ןוא טייקטיירב טימ ןעמוקעגנירַא זיא רע

 ,םיא ףיוא טקוקעג טייצ רעבלעז רעד ןיא בָאה ךיא .רימ ףיוא טקוק

 ,רע טגערפ --- זטשינ ךימ טסנעקרעד וד ---
 ,ןיינ ---

220 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 :טגָאזעג ןוא רעטנעענ ןעגנַאגעגוצ זיא רע

 .סחנּפ רבח:-טנגוי ןייד זיא סָאד ---

 טגעלפ רע לייוו ,"רעבָאהביל רעד, ןפור לטעטש ןיא םיא טגעלפ ןעמ

 ןופ םיקוסּפ עשטייד טימ ןעגניזַאב ייז ןוא ךעלדיימ ןיא ןבילרַאפ לענש ךיז

 .רעליש ךירדירפ

 סע זיא סָאד טָא ,םיא ףיוא ןקוק וצ קיטעמוא רעייז ןרָאװעג רימ זיא'ס

 ןיא ןערב רעטסערג רעד ןעװעג זיא סָאװ ,רוחב רעד ,"רעבָאהביל; רעד

 ךיוא ןיוש ךיא טלָאװ ,טייצ עצנַאג יד ןעוועג ָאד טלָאװ ךיא ןעוו !לטעטש

 ,דרָאב עטיירב עדליוו ַאזַא טַאהעג ןוא טלַא ױזַא ןעזעגסיוא

 .ןיימ ךימ טגערפ -- !?טשינ ךימ טסנעקרעד וד טָאװ סע טמוק יװ ---

 .טנעקרעד דלַאב ךיד בָאה ךיא --- רבח

 יד זַא -- ךיז ךיא רעפטנערַאפ -- ?ןענעקרעד ךיד ךיא לָאז ױזַא יו ---

 .םינּפ ןייד טלעטשרַאפ דרָאב

 ;רבח ןיימ וצ טדנעוװעג ךיז ןוא ,ןצעז ךיז ןטעבעג עלַא ייז בָאה ךיא

 !ריד סע טייג ױזַא יוו ---

 .טרעפטנעעג רע טָאה -- .טוג --

 ?וטסוט סָאװ ---

 .טגָאזעג רע טָאה --- .טשינרָאג ---

 ?טוג ריד טייג סָאװ ןופ ןוא ---

 רימ ןקיש רעדירב עניימ -- טרעפטנעעג רע טָאה --- .עקירעמַא ןופ ---

 .עקירעמַא ןופ

 ?דרָאב עסיורג ַאזַא ריד גיוט --- םיא ךיא גערפ --- עשזי-סָאװ וצ ---

 :טגָאזעג ןוא דרָאב עטיירב ןייז ןָאטעג טעלג טָאה רע

 יִז !ןצוּפ יז ךיא לָאז ןעמעוו רַאפ ?דרָאב יד ןרעש ךיא לָאז סָאװ וצ ---

 .ןרעטש טשינ ריא ליוװ ךיא .ליוו יז יװ ןסקַאװ יז לָאז .טסקַאװ

 ליו ךיא --- .סַאג ןיא ןײגסױרַא לָאז ןעמ ןטעבעג ןעמעלַא בָאה ךיא

 ,טגָאזעג ךיא בָאה -- לטעטש סָאד ןעז

 ןיזוק ןיימ טָאה -- רעטצניפ זיא'ס ,ןעז טשינ וטסעװ לטעטׂש סָאד ---

 .ןריפ ךיד לעװ ךיא ,לַארעביא ןייג ריד טימ לעװ ךיא רעבָא --- טגָאזעג ןמלז

 ,יאבג ןייד ןייז לעװ ךיא

 ןיבר ַא ןעד ןיב ךיא --- ךיא גָאז -- ?יאבג ַא רימ גיוט סָאװ וצ ---

 .יאבג ַא ףרַאד טלעג טמענ סָאװ יבר ַא

 ןמלז ןיזוק ןיימ טָאה --- יאבג ַא ךיוא ףרַאד טלעג טיג סָאװ יבר ַא --

 ,טרעפטנעעג
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 ךיא בָאה --- רענָאילימ ַא רַאפ ָאד ךימ ןעמ טלַאה ,יײטשרַאפ ךיא יו ---
 ,טגָאזעג

 ןיימ טרעלקרעד טָאה --- רענָאילימ ןייק רַאפ טשינ ךיד טלַאה ןעמ ---

 ,ןלייטעצ ָאד טסעוװ וד לפיוו טלעג סָאד ךיא גָאמרַאפ רעבָא --- סחנּפ רבח

 זַא ,סע טסייה ,ךיז טכיר ןעמ .רעטלמוטעצ ַא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא
 .טלעג ךס ַא ןלייט ָאד לעװ ךיא

 ךימ ןוא יאבג ַא יו םערָא ןרעטנוא ןעמונעגנָא ךימ טָאח ןמלז ןיזוק ןיימ
 .סַאג ןיא טריפעגסױרַא

 -עג טשינרָאג בָאה ךיא רעבָא .טרעהעגפיוא טַאהעג ןיוש טָאה ןגער רעד

 יד ןוא ןּפַאטנָא טנעקעג שינרעטצניפ יד טָאה ןעמ .שינרעטצניפ ץוחַא ןעז

 ,ךיש רענַאקירעמַא עניימ !עטָאלב ַא ייא --- ןליפ טנעקעג ןעמ טָאה עטָאלב

 בָאה ךיא ןעוו טצכערקעג ןבָאה ,סעטָאלב ןייק וצ טניוװעג טשינ ןענעז סָאװ
 .רעטייווצ ַא ןיא טקעטשעגניײרַא ייז ןוא עטָאלב ןייא ןופ טּפעלשעגסױרַא יז

 "רעד רימ רבח ןיימ טָאה --- רָאי וצ רָאי ןופ ָאד ןסקַאװ סעטָאלב יד --

 ךָאנ ןפערט וטסעוװ ,םורַא רָאי ַא ןיא רעהַא ןעמוק טסעװ וד ןעוו --- טרעלק

 .עטָאלב ערעסערג ַא

 ,ךיא גערפ -- זרעטניוו זיא יו ןוא ---

 ןריורפרַאפ סעטָאלב יד ָאד ןרעוו --- רבח ןיימ טרעפטנע -- רעטניוו ---

 טלָאװ רעדמערפ ַא .ןייג וצ ּוװ ָאד טסייו ,רעלַאקס ַא ,רענעגייא ןַא זיולב ןוא
 ,סיפ יד ןזָאלעגרעביא ָאד

 ,ךיא גָאז --- סעטָאלב עכלעזַא ןטייצ עניימ ןיא טשינ קנעדעג ךיא ---

 -עג רימ ןבָאה טלָאמעד -- רבח ןיימ טכַאמ -- ןטייצ ענעי ןיא ,ָא --

 ןיא ןעמ זיא טלָאמעד .טנװָא ןיא ןטכיולעג ןבָאה סָאװ ,סַאג ןיא ןּפמָאל טַאה

 ?טסקנעדעג .ןריצַאּפש ןעגנַאגעג ןטנװָא יד

 ,ךיא גָאז --- !קנעדעג ךיא יצ ---

 ןריצַאּפש ןייג ןגעלפ ןעגנוי-רעדיינש יד --- רע טגָאז -- טסקנעדעג --

 .ןייז אנקמ ייז ןוא ןקוקכָאנ ייז ןגעלפ רימ ןוא ךעלדיימ טימ

 ,ךיא גערפ --- ?טציא זיא יוװ ןוא ---

 -ַאּפש ךיוא ךעלגנַיי עשיטַאבעלַאב ןיוש ןעייג --- רע טגָאז --- טציא ---

 ןוא ,רעטצניפ זיא'ס .ןייג וצ ּוװ ָאטשינ זיא'ס רעבָא .ךעלדיימ טימ ןריצ

 .ןריצַאּפש ןייג וצ טשינ ךיז טסולג סע

 .ךיא גערפ -- ?עביל ןייק רעמ ָאטשינ זיא ָאד זַא ,סע טניימ ---

 ָאד ךיז ןשוק םירוחב טימ ךעלדיימ --- רע טגָאז --- עביל ָאד זיא'ס ---

 טיג סָאװ ,רעד טימ זיולב ןעמ טָאה הנותח רעבָא ,ארומ טשינ טָאה ןעמ ,ןפָא
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 ןטָאברַאפ טשינ יז זיא טנייה ,ןטָאברַאפ ןעוועג עביל יד זיא לָאמַא .ןדנ

 .טסעק טימ ןדנ טכוז רוחב רעדעי .טשינרָאג זיא'ס

 .ךיא גערפ -- ?ךעלדיימ עמערָא יד ןוא ---

 .ןטרַאקספיש ךָאנ םיבורק רענַאקירעמַא ערעייז וצ ווירב ןביירש ייז --

 עניזוק ןיימ טגָאז -- !עקירעמַא סָאד דנַאל רעייט ַא סָאד זיא ייא ---

 .ןדנ ןייק טשינ ןפרַאד ךעלדיימ --- עגייפ

 יאבג ןיימ ,ןמלז ןיזוק ןיימ טגָאז --- ןכַאז ערעכעליירפ ןדייר רימָאל ---

 .ןײגנײרַא רימָאל ,זיוה סנטַאט ןייד ,זיוה ןייד ןבעל ןענעז רימ ---

 .טייקירעגיינ סיורג טימ טגָאזעג ךיא בָאה --- ,טמוק ---

 ,זיױה סנטַאט ןיימ ןיא ןײרַא ןענעז רימ

 ַא רעניימ וצ טקנעשעגקעװַא זיוה סָאד ןבָאה רעדירב עניימ ןוא ךיא

 ,חבורקי
 ערעדנַא יד .הריד רעד ןופ רעמיצ ןייא ןיא זיולב טניֹוװ הבורק ןיימ

 .ןעגנודרַאפ יז טָאה ןרעמיצ

 ,טייהדניק ןיימ טכַארברַאפ בָאה ךיא ּוװ ,הריד יד טכַארטַאב בָאה ךיא

 ,רענעלק ךס ַא זיא רעמיצ רעדעי זַא ,ךיז טכוד רימ .טשינרָאג ןעקרעד ךיא

 ןלַאפ טיפוס ןופ ,טנייוװרַאפ סיוא ןעעז טנעװו יד .ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא

 .רעקיטש
 -עגנייא רימ זיא סָאװ ,קענַאג םעד טשינ עז ךיא .קענַאג םעד ךוז ךיא

 ,דניק ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו לגיוו ןיימ ןייטש טגעלפ טרָאד .ןצרַאה ןיא ןקַאב

 :רעדילגיװ ןעגניז ייז ןוא רעדניק עלַא ןגיװרַאפ עמַאמ ןיימ טגעלפ טרָאד

 -ַאג םעד ףיוא ןצעזקעװַא לסיבַא טלָאװעג ךיז טלָאװ ךיא ."ויל-ויל-וילדייא.

 ,טייהדניק ןיימ ןיא ןענָאמרעד ךיז ןוא קענ

 ,ךיא גערפ -- !קענַאג רעד זיא ּוװ ---

 -- הבורק ןיימ רימ טרעלקרעד -- ןלַאפעגרעטנורַא זיא קענַאג רעד ---

 -גורַא םיא ןופ זיא גָאט עלַא ,ןלַאפעגרעטנורַא קענַאג רעד זיא זייווכעלסיב

 .לקיטש ַא ןלַאפעגרעט

 -רַאפ --- ךיא גערפ --- !טכיררַאפ טשינ םיא ןעמ טָאה סָאװרַאפ זיא ---

 ?ןלַאפעגרעטנורַא ןצנַאגניא זיא רע זיב טרַאװעג ןעמ טָאה סָאװ

 .טלעג טסָאק --- הבורק ןיימ רימ טרעלקרעד --- קענַאג ַא ןטכיררַאפ ---

 ןעמ לייוו ,טשינ ןעמ טגירק ןרעמיצ ענעגנודרַאפ יד רַאפ טלעג-הריד ןייק

 .טלעג-הריד ןייק טשינ טנייה טלָאצ
 הריד יד טעװ ,ָאד ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,טציא זַא ,ןרעהוצנָא רימ טיג יז

 טסעװ וד; .קענַאג ןקילָאמַא םעד קירוצ ןגירק ןוא ןרעו טכירעגפיוא יאדוװַא

 .יז טגָאז ,"הברוח ַא ןייז לָאז זיוה סנטַאט ןייד זַא ,ןזָאל טשינ ךָאד
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 ךיז טָאה ,קנעד ךיא סָאװ ןגָאז וצ טַאהעג טייצ ךָאנ בָאה ךיא רעדייא

 ןעיורפ ,ןשטנעמ ןינמ ַא יו רעמ ןעמוקעגנײרַא ןענעז סע ןוא ריט יד טנפעעג

 ,טָאטש ןיימ ןופ ןדִיי טַאלג לייט ַא ןוא םיבורק לייט ַא ,רענעמ ןוא

 רענייא טָאה -- !ךעלהאּפ יד טימ עלאנח רעד ,רע זיא סָאד ,ָא --
 ,ןפורעגסיוא

 טָאה --- !ןיבר רעצינלימ םוצ ןרָאפ טסגעלפ וד ןעוו טוג קנעדעג'כ --

 ,טגָאזעג רעטייווצ ַא

 -עמַא ןייק קעװַא סע טרָאפ טייל ַא ןרעוו לָאז'ס טיױעשַאב זיא'ס זַא --

 .טגָאזעג ,סעטַאמׂש ןיא ןָאטעגנָא ,ענעדִיי ערעטלע ןַא טָאה --- עקיר

 :רעטרעוו עקידנגלָאפ יד טימ טסירגַאב ךימ טָאה דיי ןייא

 -יירש רעסיורג ,רעקיטילָאּפ רעסיורג ,שטנעמ רערעייט ,םכילע םולש ---

 !דלעפסעטָאג אנח ,רענַאילימ רענַאקירעמַא ,דיגנ ,ריבג רעסיורג ,רעב

 טשינ ןיב ךיא --- םיא ךיא גָאז --- טשינ רימ ןסַאּפ ןעלטיט עלַא יד ---

 -ימ ןוא דיגנ ,ריבג ןעלטיט יד טשינ רימ ןסַאּפ לעיצעּפס ןוא .סיורג ױזַא
 .רענָאיל

 .דָיי רעד טגערפ --- ?דיגנ ןייק ,רשוע ןייק טשינ טסיב וד ,עשזיסָאװ ---

 טשינ לעװ ןוא רשוע ןייק ןעוועג טשינ ןיב ךיא --- ךיא גָאז --- ,ןיינ --

 ,ןייז

 דיי רעד ןָא ךיז טפור --- !טסימ ןייד עלַא רימ ןגָאמרַאפ יַאוולה ---

 ,ּפָאק ןטימ ךָאנ םיא ןעלקָאש עלַא ןוא
 .ןעמוקעגניײרַא זיא ענעדִיי ַא ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה ָאד

 ,טנווָא ןטוג ַא --

 ,רָאי טוג ַא ---

 טקנעשעגקעװַא ןבָאה רימ ןעמעוו ,הבורק רעד וצ טדנעװעג ךיז טָאה יז

 :זיֹוה סנטַאט ןיימ

 םעד ןיוש טָאה ריא סָאװ ,ךייא בוט לזמ ,טסַאג רעייא ךייא ביל ---

 !הלכ רעד ךָאנ טקיש !רענַאקירעמַא

 .טרעפטנעעג הבורק ןיימ טָאה --- ריא ךָאנ טקישעג ןיוש ---

 רענייא יוװ ,הבורק ןיימ ףיוא ןגיוא רָאּפ ַא טצָאלגעגסיוא בָאה ךיא
 ?סָאד טניימ סָאװ ,טדער

 :טרעלקרעד רימ תומדקה ןָא טָאה הבורק ןיימ ןוא

 ךיא בָאה ,עשרַאװ ןיא טסיב וד זַא ,ןרָאװעג ריֹווועג ןיב ךיא יו ױזַא ---

 טשינרָאג ןעק רע ,תמא .עלעסָאי ןוז ןיימ טימ ןָאט וצ ךודיש ַא ןסָאלׂשַאב

 טימ .סוחי ןסיורג ןופ ןוא ,עליווו א ,ענייש ַא זיא הלכ יד רעבָא ,ןענידרַאפ

 ןשטנעמ םעד טכַאמ טלעג .ןענידרַאפ ןענעק עלעסָאי ןיוש טעוװ ףליה ןייד
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 יז .הלכ רעד ךָאנ טקישעג ךיא בָאה ,ענשזובָארּפ ןיא ךיז טניפעג הלכ יד

 ,סייוו ךיא .ןדייר ריא טימ ןענעק ןוא ןעז יז טסעוװ וד .רעהַא ןגרָאמ טמוק

 טלייצרעד ,ןטַאט ןייד ןיא ןטָארעג טסיב וד ,ןגרָאזרַאפ םיא ןיוש טסעװ וד זַא

 .תובוט ןָאט וצ ביל טסָאה וד .ןעמ

 רַאפ ןָאט ףרַאד ךיא סָאװ טדערעג רעטייוו ךָאנרעד רימ וצ טָאה ןעמ

 ,םיבורק עניימ

 ;ױזַא רימ וצ טגָאזעג ןײגקעװַא ןרַאפ טָאה ,דָיי רערעטלע ןַא ,רענייא

 לאדווַא .ןעמָאנ ןקילָאמַא םעד ייב ךיד ףור ךיא .עלאנח ,סיוא רעה ---

 טסרָאט וד רעבָא .םיבורק יד ןעמוק טשרעוצ .םיבורק ענייד ןפלעה וטספרַאד

 ןיא בָאה .טלעג ןבעג וצ סָאװ ףיוא ָאד ןַארַאפ .ןזָאלרַאפ טשינ לטעטש ןייד

 ,לטעטש סָאד ןעניז

 בָאה ךיא רעבָא .ןבעגסיוא ףרַאד ךיא סָאװ ףיוא טנכערעגסיוא טָאה רע

 | .רימ וצ טדער רע סָאװ טרעהעג טשינ ןיוש

 זיא סע רעבָא .עידעמָאק ַא יו ןעזעגסיוא רימ טָאה עטכישעג עצנַאג יד

 עלָאר-טּפױה יד םעד ןיא ליּפׂש ןײלַא ךיא ןעוו ,עידעמָאק ןייק טשינרָאג ןיוש

 ךיא לע ױזַא יו .ןדלעה סלַא טײלסדנַאל ןוא םיבורק עמערָא עניימ טימ

 ?ןעײרדסױרַא םעד ןופ ךיז

 לטעטש ןיימ ןיא טכַאנ עטשרע יד

 רעד יװ גנַאל ןעוועג רימ ייב זיא לטעטש ןיימ ןיא טכַאנ עטשרע יד

 ןעמעוו טימ ןעוועג טשינ זיא'ס לייוו ,ירפ ןפָאלש טגיילעג ךיז בָאה ךיא .תולג

 ,לטעטש עצנַאג סָאד טּפָאלש טנװָא ןיא רעגײזַא ןעצ ךָאנ .ןדייר וצ

 "עז ,רעמיצ ןיימ ןיא ,רימ ןבעל ,*לעטָאה,, ןיימ ןופ טעב ַא ןיא גיל ךיא

 רעד ןוא טכרָאנש רענייא .טסעג ייווצ ןגיל טרָאד .ןטעב ייווצ ךָאנ ןַארַאפ ןענ

 .רעטייווצ רעד ףיוא טייז ןייא ןופ ךיז טפרַאװ רעטייווצ

 -- ןכרָאנש טשינ לָאז רע ידכ ,ןקעוופיוא רשפא םיא רימ ןלָאז ---

 ,ךיז טפרַאװ סָאװ ,טסַאג רעד גנילצולּפ רימ טגָאז

 !ןשטנעמ ַא ןקעוופיוא סָאװ וצ --- ךיא גָאז --- ןיינ ---

 זַא ןסעגרַאפ ןוא ןפָאלש רע לָאז --- רע טגָאז -- טכערעג טנעז ריא ---

 ,תורצ ענייז

 ,ךיא גערפ --- ?תורצ ַא רַאפ סָאװ ---

 .וַאלסינַאטס ןופ שזַא רעהַא ןעמוקעג זיא רע .רעדנזייר ַא זיא רע ---

 -עג ןכַאמ ַאד ןעק ןעמ זַא ,לָאמַא ןופ עלַאקס סָאד זיא סָאד ,טניימעג טָאה רע

 די רעד טרעלקרעד -- תואצוה עטסיזמוא טכַאמעג ךעבענ טָאה רע .ןטפעש

 ,ךיז טפרַאװ סָאװ
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 ד לע פ ס עטַאג אנה

 ,םיא ךיא גערפ --- ?ריא טמוק ןענַאװ ןופ ---

 רעהַא ןרָאפעג ךיוא ןיב ךיא -- רע טרעפטנע -- וװָאקטרָאשט ןופ --

 .ןטפעשעג ןייק ןכַאמ טשינ עלַאקס ןיא ןעק ןעמ .טסיזמוא

 .ךיא גערפ --- ?סָאװרַאפ ---

 ָאד ןעמ טגעלפ לָאמַא .טָאטש ןייק רעמ טשינ זיא עלַאקס לייוו ---

 יז ןצעז טנייה רעבָא ,סרעצעזנָא ךס ַא ןעוועג ָאד ןענעז סע .ןצעזנָא שטָאכ
 .טשינ ייז טגרָאב ןעמ .ןָא טשינ

 ,םיא ךיא גערפ --- ?װָאקטרָאשט ןיא זיא יװ ןוא ---

 עלַאקס ןגעק ווָאקטרָאשט -- רע טגָאז --- ךיילגרַאפ ַא רַאפ סָאװ ---

 ,ןייג וצ יו טעז ןעמ .טכַאניײב ןענערב סָאװ ןּפמָאל טרָאד ןַארַאפ .ךרכ ַא זיא

 ,ךיא גערפ --- ?הסנרּפ טימ זיא יוװ ןוא ---

 טָאה רעו -- רע טגָאז -- ךַאז עלעדייא ןַא ןיוש זיא סָאד .הסנרּפ ---

 ?הסנרּפ עיצילַאג ןיא טנייה סע

 -עג טשינ רעמ טָאה רע רעבָא .ןגַארפ ערעדנַא טלעטשעג םיא בָאה ךיא

 .ןעכרָאנש ןביוהעגנָא ךיוא ןוא ןפָאלשעגנייא זיא רע .טרעפטנע

 -עג טשינ סע טָאה ךימ .טעודדעכרָאנש ַא ןבעגעג ןבָאה טסעג ייווצ יד
 ןיא .עכעלטע ךָאנ ןעכרָאנש סע ןעוו טרַאעג טשינ וליפַא טלָאװ ךימ .טרַא

 ןיא םענייא ךָאנ טימ ןפָאלש טלָאװעג טשינ ךיא טלָאװ טָאטש רעדנַא ןַא

 + טגיילעג וליפַא ךימ טלָאװ ןעמ ןעוו ,לטעטש ןיימ ןיא ,ָאד רעבָא ,רעמיצ ןייא

 זױלב טָאה ךימ .טרָאװ ַא טגָאזעג טשינ ךיא טלָאװ ,דרע רעד ףיוא ןפָאלש

 ןענעז סָאװרַאפ .טעב ןיא ןגיל ןיוש ירפ ױזַא זומ ךיא סָאװרַאפ ןסָארדרַאפ

 ןציז ןעק ןעמ ּוװ ,טעטש עשיעּפָאריײא ןיא יו רעזייה-עפַאק ןייק ָאטשינ ָאד

 ןשטנעמ יד טימ ןדייר ליפוזַא ליוו ךיא .ןדייר ןוא ןדייר ןוא גָאטרַאפ זיב

 ,ןפָאלש ייז רעבָא ,לטעטש ןיימ ןופ

 לָאז סע .רעבירַא רעלענש סָאװ לָאז טכַאנ יד זַא ,טלָאװעג טלָאװ ךיא

 העש עכעלטע ָאד ןיוש ןיב ךיא .לטעטש ןיימ ןעז ליוו ךיא .גָאט ןרעוו ןיוש

 .ןעזעג טשינרָאג ךָאנ בָאה ךיא ןוא

 תומולח ענעדיישרַאפ ןוא טלמירדעגנייא ךיא בָאה ימ רערעווש ךָאנ

 .ןרעטַאמ ןעמונעג ךימ ןבָאה

 .ןעמַאמ ןיימ טימ ךיז גירק ךיא יו רימ ךיז טמולח טָא

 ןיינ; :גָאז ךיא .ןענװַאד לָאז ךיא זַא ,רימ ןופ טרעדָאפ עמַאמ ןיימ

 ,"ןּפיצנירּפ עניימ ןגעק זיא סָאד

 -- צעקירעמַא ןיא ןרָאי ליפױזַא טנװַאדעג טשינ טסָאה וד ,אלימ ---

 -ָעג טסיב ,םייה רעד ןיא ,ָאד רעבָא .עקירעמַא סָאד זיא --- עטַאט רעד טגָאז

 .ןווַאד ןוא ןעמַאמ ןייד בילוצ וט ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא ןעמוק
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 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ,ךיא גָאז -- ןענװַאד וצ גנוגייצרעביא ןיימ ןגעק רעבָא זיא'ס זַא --

 ,ןיליפת יד ןָא וט -- עטַאט ןיימ טגָאז --- עמַאמ יד ּפָא רַאנ ָאט --

 יז .טשינ יז רעגרע .טסנװַאד וד זַא ןעניימ יז לָאז ,ליומ ןטימ לסיבַא ךַאמ

 .תונמחר ריא ףיוא בָאה .יורפ עקנַארק ַא זיא:

 .ךָאנ טשינ ביג ךיא .טרַאּפשעגניײא ןיב ךיא רעבַא

 ,םולח רעטייווצ ַא ךימ טרעטַאמ טָא ןוא

 שוילעּפַאק םעד ןָאטנָא לָאז ךיא ליוו יז .רימ טימ ךיז טגירק עמַאמ ןיימ

 .יז טגָאז ,"לטיה ַא ןָא טסע יוג ַא זיולב ,, .ןסע םוצ

 .לטיה ַא ןָא ןסע וצ רעטנוזעג זיא סע זַא ,הנעט ךיא

 לטיה ןייק ןָא טשינ וט ךיא ביוא זַא ,גנערטש רימ טגָאז עמַאמ ןיימ

 ,ןָאט ןגנערטש ןבלעז םעד ןיא ריא רעפטנע ךיא .ןסע ןייק טשינ ךיא גירקי

 ,טשינ ךיא סע לטיה ַא ןיא זַא

 ךיא ףרַאד ,רעטלע זיא זַא ,טגָאז יז .טריטנעמוגרַא ,טנייוו עמַאמ ןיימ

 ןרעטלע יד ןופ רעטלע רעדניק ןענעז טנייה זַא ,גָאז ,רעדיוװ ,ךיא .ןגלָאפ יז

 .ןסייה רעדניק יד סָאװ ןָאט ףרַאד עמַאמ יד ןוא ,יאדוװַא רעגילק ןוא

 ןלָאז יז זַא -- עמַאמ יד טיירש -- רעדניק סיוא עװעדָאה ייג ---

 ,לכש ןייק טשינ טָאה עמַאמ יד זַא ,ןגָאז

 רעד ןבעגוצכָאנ רימ וצ טרילעּפַא רע .קרַאטש ךיז טרעגרע עטַאט ןיימ

 ,רימ ןבעגוצכָאנ ןעמַאמ רעד וצ טרילעּפַא רע .ןעמַאמ

 רעד טהנעט -- ןפָארטש טָאג םיא טעװ ,לטיה ַא ןָא ןסע רע לָאז ---

 .עטַאט:

 ,עמַאמ יד טיירש --- ןפָארטש םיא לָאז טָאג זַא ,טשינ ליוו ךיא זַא ---

 .עדייב ךיז ןגירק ייז

 ןטַאט ןיימ רעגרע ךיא סָאװ ,רעקיטש ףיוא ןסירעצ טרעוו ץרַאה ןיימ

 טפַארק עמייהעג ַא סעּפע .טשינ ךיא ןעק ןבעגכָאנ רעבָא .ןעמַאמ ןיימ ןוא;

 -כָאנ ךימ זָאל, .טפַארק רעמייהעג רעד טימ ךיז ערָאב ךיא .טשינ ךימ טזָאל

 !ןיינ,; :טגָאז טפַארק עמייהעג יד רעבָא .ךיא יירש --- "!ןעמַאמ ןיימ ןבעג:

 "!ּפיצנירּפ !ןיינ

 ןוא טעב ַא ןיא גיל ךיא זַא ,ןעזעג ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז ךיא בָאה ָאד

 עמַאמ-עטַאט ןיימ .ןגיוללפעג-טשינ ןוא ןגיוטשעג:טשינ ןענעז תומולח עלַא

 טשינרָאג ייז ןטלָאװ ,טבעלעג ןטלָאװ ייז ןעו .טיוט גנַאל-ןרָאי ןיוש ןענעז

 ןטלָאװ ייז ןעוו ןוא .לטיה ַא ןיא ןסע רעדָא ,ןענװַאד לָאז ךיא זַא ,טגנַאלרַאפ

 טלָאװ ךיא .טנװַאדעג טלָאװ ךיא .ןבעגעגכָאנ ייז ךיא טלָאװ ,טגנַאלרַאפ ָא

 ,האנה טַאהעג ןופרעד ןטלָאװ ייז ביוא ,הרשע הנומש גנַאל ןענַאטשעג וליפַא:

 סָאד ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןסע םוצ סעקלומרַאי ןעצ וליפַא ןָאטעגנָא טלָאװ ךיא:
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 רליפַא + סיי יז ,טשינרָאג רימ ןופ ןעגנַאלרַאפ ייז רעבָא .רימ ןופ טגנַאלרַאפ

 ,טיוט ןענעז ייז .ָאד ךיז ןיפעג ךיא יצ טשינ

 "רעקנעדיירפ, ַא

 .ןדִיי ךס ַא ןענעז לטעטש ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,געט רָאּפ יד ןיא

 טייטש רעכלעוו ,יד ןופ רענייא .ןכוזַאב ןעמוקעג ךימ ,ערעגנִיי ןוא ערעטלע

 "עג םערָא ,רעסַאלב ַא ,רוחב רעגנוי ַא זיא ,ןגיוא יד רַאפ טציא ךָאנ רימ

 טסייוו רֶע זַא טרעלקרעד ,רימ וצ ןעמוקניײרַא םייב ךיילג טָאה רע .טדיילק
 ,רימ ןגעוו ךס ַא

 -- ןענעקַאב וצ ךייא טימ ךיז טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןיב ךיא ---

 ָאד טָאה ריא זַא ,טלייצרעד רימ טָאה עטַאט ןיימ לייוו --- טגָאזעג רע טָאה

 יד ןגעק ,סעקַאמורפ יד ןגעק ,םזיטַאנַאפ ןגעק ףמַאק ןקרַאטש ַא טריפעג

 ,ןלַאקירעלק
 בָאה ךיא --- םיא ךיא גָאז --- טפמעקעג קרַאטש ױזַא טשינ בָאה ךיא ---

 | ,םידיסח יד טימ לסיבַא טגירקעג ךיז
 רימ ןבָאה טנייה -- רע טגָאז --- טסילַאעדיא ןַא ןעוועג טנעז ריא ---

 ,ןטסילַאעדיא ןייק טשינ ָאד

 ,ןטסילַאיצָאס ןַארַאפ ָאד ןענעז סע --- םיא ךיא גָאז --- ?סָאװרַאפ ---

 ,ןויצ-ילעוּפ ,ןטסינויצ

 -ַאיצַאס ןענעז ייז --- רע טגָאז --- ןטסילַאעדיא ןייק טשינ ןענעז ייז ---

 ןייז ךיוא ןלָאז ערעדנַא עלַא זַא ייז ןליוו ,טייל עמעוָא ןענעז ייז לייוו ,ןטסיל

 -וצ ןטסינויצ ןענעז ןטסינויצ יד .סרעניגרַאפ-טשינ עסיורג ןענעז ייז .םערָא

 ןרסעבוצסיוא ידכ עניטסעלַאּפ ןייק ןרָאפ ןליוו ייז .ןכַאזרוא עשיטקַארּפ ביל
 ?םזילַאעדיא סָאד זיא ,ונ .עגַאל רעייז

 ןעמ טכַאל ,טסילַאעדיא ןַא זיא רע זַא :רימ טרעלקרעד רוחב רעד ,ץרוק

 ,קזוח םיא ןופ ןעמ טכַאמ ,רעקנעדיירפ רעתמא ןַא זיא רע .םיא ןופ

 -יור רע ,רע טגָאז ,ןעז טשינ לָאז רענייק תֹבׂש םוא ןרעכיור ערעדנַא יד

 ,ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ תבש םוא טרעכ

 לוש ןיא ןעייג ייז רעבָא ,טשינ ןענװַאד ,רע טרעלקרעד ,ערעדנַא יד

 .ןיירַא לוש ןיא טשינ טייג רע .ךיז ןעלקָאׂש ןוא ןיירַא

 "וק טלעוו רעד ףיוא תורצ עלַא זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא גנוניימ ןייז ךָאנ

 לעוו ךיא יצ טגערפעג ךימ טָאה רע .טָאג ןיא ןביולג ןופ ,עיגילער ןופ ןעמ

 .עיגילער ןגעק עדער ַא ןטלַאה ָאד

 ךיא זַא ןוא עיגילער ןגעק טשינ דער ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןעוו

 ,ןדירפוצ טשינ קרַאטש ןעוועג רע זיא ,סעדער ןייק ןטלַאה טשינ ָאד לעװ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 סָאװ ןדָאש םעד ןגעװ טכָאקעצ ךיז רעייפ ןשידיסח ַא טימ טָאה רע

 .טלעוו רעד רַאֿפ טכַארבעג טָאה עיגילער

 ןוא ,טָאג ןיא ןביילג סָאװ ,ןשטנעמ ןעק ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 ןענעז ןוא טָאג ןיא טשינ ןביילג סָאװ ,עכלעזַא ןוא ,ןשטנעמ עטוג ןענעז

 .עטכעלש

 רעקינייװ טשינ םיא ךיא בָאה רעטרעװ עניימ טימ זַא ,טליפעג בָאה ךיא
 ,טָאג ןגעק טדערעג ןדִיי ןעמורפ ַא רַאפ טלָאװ ךיא יװ ןָאטעג"ייוו

 רעסיורג ַא לָאמַא ןעוועג ןיב ךיא זַא טרעהעג ןטַאט ןייז ןופ טָאה רע
 ךָאנ עקירעמַא ןיא זיא תוסרוקיּפַא ןיימ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .סרוקיּפַא
 עשירעקנעדיירפ-טשינ עכלעזַא ךיא גָאז ףוס םוצ ןוא ,ןרָאװעג רעקרַאטש
 ,רעטרעוו

 םידיסח ןוא םינבר ,ןלַאקירעלק יד ןגעװ טציהעג קרַאטש ךיז טָאה רע

 ןיא ךוזַאב ַא ןכַאמ ףרַאד ךיא זַא ,ןלַאפעגסיױא טלָאמעד דָארג זיא רימ ןוא

 .שרדמה-תיב

 ןופ גָאט-ןעיסָא ןקידנגער ןטלַאק ַא ןיא ,גָאטימכָאנ ַא ןיא ןעוועג זיא סע

 שרדמה-תיב ןיא ןּפַאכנײרַא ןדִיי ךיז ןגעלפ גָאט ַאזַא ןיא .רעבָאטקָא ןטימ

 טוט'ס סָאװ טנַאסערעטניא ןעוועג רימ רַאפ זיא סע .קיטילָאּפ ןגעוו ןדייר ןוא

 .טייצ ַאזַא ןיא שרדמה:תיב ןיא ךיז

 -תיב םעד ןקוקנָא ייג ךיא זַא ,"רעקנעדיירפ, םעד טרעלקרעד בָאה ךיא

 ,רימ טימ ןייג ךיוא רע ןעק ,ליוו רע ביוא .שרדמה

 רָאּפ ַא טימ ןָאטעג קוק ַא רימ ףיוא טָאה "רעקנעדיירפ, רעגנוי רעד
 ַא ןבעגעג טָאה רע .תונמחר ןוא גנושיוטנַא טקירדעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןגיוא
 ,ץפיז ןפיט

 טשינרָאג טָאה שרדמה-תיב ןיא ןייג ןיימ זַא ,טרעלקרעד םיא בָאה ךיא
 רעד סיוא טעז סע יװ ןעז וצ קירעגיינ טושּפ ןיב ךיא .טייקמורפ טימ ןָאט וצ
 ,טנגוי ןיימ טכַארברַאפ בָאה ךיא ּוװ ,ץַאלּפ

 טכעלש טעװ שרדמה-תיב ןיא ךוזַאב ןיימ זַא ,טרעפטנעעג רימ טָאה רע

 טָאה סרוקיּפַא רעקילָאמַא רעד, :ןגָאז ןלעו עמורפ יד .ןרעו טשטייטעגסיוא

 ."שרדמה:תיב ןיא ןעמוקעג זיא רע :הטרח

 "תיב םוצ ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא רענעדירפוציטשינ ַא קעװַא זיא רע

 .שרדמה
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 שרדמה-תיב ןיא

 .טנעקרעד טשינ סע ךיא בָאה שרדמה:תיב ןיא ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא ןעוו

 טלעוו ַא זַא ןזיוועגסיוא ךיז טָאה רימ סָאװ ,שרדמה-תיב רעד סָאד זיא

 ?ןײרַא טרָאד ןענעק ןדִיי טימ

 .רעטצנעפ עסיורג-קיזיר טַאהעג טָאה'ס זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה רימ

 ,ןיילק ױזַא סיוא טעז סעלַא !ךעלרעטצנעפ עניילק טציא עז ךיא רעבָא

 סעּפע סיוא רימ טעז שדוק-ןורא רעד .ןכָארבעצ ,טלַא ןענעז קנעב יד

 ,לשדוק-ןורא ןיילק ַא
 סָאװ ,דָיי רערעטלע ןַא ,דִיי ןייא ץוחַא ָאטשינ טרָאד רענייק זיא סע

 ,טלמירד ןוא עבורה רעד ייב טציז

 טגעלפ ָאד .שרדמה-תיב ןיא ןײלַא רענייא טײרדעגמורַא ךיז בָאה ךיא

 טָאה'ס סָאװ סעלַא .לטעטש ןצנַאג םעד ןופ ןבעל םעד ןופ סלוּפ רעד ןּפַאלק

 -קירוצ טָאה רוחב ַא סטחוש םעד ןעוו .ןרָאװעג טריטוקסיד ָאד זיא טריסַאּפ

 -רעד ןוא רעגייז ןוא טייק רענעדלָאג רעד טימ םיאנת יד הלכ ןייז טקישעג

 ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סָאװ ,ךודיש ןייק טשינ טנעקרענא רע זַא ,טרעלק

 -סיד קנַאב רעד ייב ָאד סע זיא --- עביל ןופ טלַאה רע לייוו ,ןכדש ַא ךרוד

 .ןרָאװעג טריטוק
 טָאה גרַאװגנוי יד ןוא יַאטלוה ַא זיא רע זַא ,טגָאזעג ןבָאה ערעטלע יד

 ,ליּפשייב ןייז טגלָאפעגכָאנ ןוא טרעדנּוװַאב םיא

 -יסור רעד ןופ לַאזקיש םעד ןסָאלׂשַאב ןעמ טָאה ,עבורה רעד ייב ,ָאד

 .עיצולָאװער רעש
 ןיא ךיז קוק ךיא .טפָאלש ןוא דיי רעטלַא ןַא עבורה רעד ייב טציז טציא

 .רעקיטש ןסירעגּפָא ייז ןופ טלָאװ ןעמ יו סיוא ןעעז םישובלמ ענייז ,ןייא םיא

 .ףיוא ךיז טּפַאכ רע
 ןופ ! טשינ זיא רע זַא ,רימ טגָאז רע .ךערּפשעג ַא םיא טימ ריפרַאפ ךיא

 .וַאלסינַאטס ןבעל לטעטש ַא ןופ רָאנ ,עלַאקס

 ןייז יו ױזַא .טָאטש וצ טָאטש ןופ טרעדנַאװ רע זַא ,רימ טרעלקרעד רע

 רע טרעדנַאװ .ןייז וצ ןעמעוו ייב טשינ רע טָאה ,הסנרּפ ןייק טשינ טָאה ןוז

 .םורַא

 .םיא ךיא גערפ --- ?ךייא סע טייג עשזדיוו זיא ---

 -רַאפ טשינ ןעמ טרעוו ןדִיי ןשיוװצ --- רע טגָאז --- קנַאד ייז טָאג ---

 -לָאמ ַא ןוא ןקיטכענרעביא ןעק ןעמ .םישרדמ-יתב ָאד ןענעז לַארעביא ,ןלַאפ

 טָאה סָאװ ןדִיי ַא ןעמ טניפעג לטעטש ןדעי ןיא .ןדִיי ייב ןעמ טגירק טייצ

 .חרוא ןַא ביל

 ?ָאד ריא טנעז גנַאל יוו ---
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 .גָאטײב ןטכענ רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא --- רע טגָאז --- ןטכענ טייז ---

 ייב זַא ,טגָאזעג רימ ןוא טגערפעגסיוא דַיי ַא ךימ טָאה ןענוװַאד-בירעמ םייב

 ךימ טָאה רע רעבָא .ןויבא ןַא ןײלַא זיא רע .ןסע וצ סָאװ ָאטשינ זיא םיא

 זיא'ס ,דובכ טימ ןסע וצ ןבעגעג רימ טָאה ןעמ ּוװ ,זיוה ַא ןיא טױיפעגניײרַא

 ןעמ ןעק ערעשטעוװו ַאזַא ךָאנ .ןעקנעדעג יז לעװ ךיא סָאװ ערעשטעוו ַא ןעוועג

 / .ֿבעט עכעלטע ןטסַאפ

 ןשיוצ דִיי ַא זַא -- טגָאזעג רעטייוו רע טָאה --- ךייא גָאז ךיא ---

 סָאװ ןוא .טשינ רָאנ ךיז טמעש רע ביוא ,רעגנוה ןופ ןברַאטש טשינ ןעק ןדִיי

 ?עיצילַאג ןיא ןַאמערָא רעקיצנייא רעד ןיב ךיא ?ןעמעש וצ ךיז סָאװ ָאד זיא

 טשינ ןעמ ףרַאד ?טעטש ַא ןיא גנַאל וצ זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה רע

 רע טיג עלַאקס יװ לטעטש ַאזַא רַאפ .ָאטשינ ןענעז ןדִיי עכייר ךס ןייק .ןייז

 געט ייווצ --- עקפולָארָאק ;געט ייווצ --- וװָאשטשרָאב טמוק ןַאד .געט יירד

 רע טָאה ,ףרַאד ןעמ .געט ריפ --- װָאקטרָאשט ;געט ייווצ --- ינַאשזרעיזעי

 לטעטש ןיילק ַא ןיא לָאמַא זיא רע ,.לטעטׂש ןדעי ןופ תוחוכ יד ןסיוװ ,טגָאזעג

 סָאד ןעיצרעביא טשינ רָאט ןעמ .טגיױטעג טשינ סע טָאה גנַאל וצ ןעוועג

 ,לקירטש

 טגנַאלרעד רימ ,דָיי רערעטלע ןַא ןעמוקעגניײרַא זיא ךערּפשעג ןטימ ןיא

 .ןעמָאנ ןייז טגָאזעג ןוא טנַאה יד

 ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .ןרָאי טימ קירוצ ןופ טנעקעג םיא בָאה ךיא

 ךָאנ רע זיא ,הרשע הנומש ןעגנַאגעגסױא ןענעז עלַא ןעוו .עמורפ רָאג יד

 ץלַא ךָאנ רע טָאה טנוװַאדעגּפָא טַאהעג ןיוש ןבָאה עלַא ןעוו .ןענַאטשעג גנַאל

 .ןענװַאד ןופ ןדייש ךיז טלָאװעג טשינ טָאה רע .טנוװַאדעג

 "תיב ןיא טשינ רעמ טמוק ןעמ -- רימ וצ רע טגָאז -- ?טסעז וד --

 ןפױלטנַא ןוא ּפָא לענש ןענװַאד ,ייז ןעמוק ירפ רעד ןיא .גָאטײב שרדמה

 ?טניימ סָאד סָאװ טסייוו וד

 .ךיא גערפ --- ?סָאװ --

 .רע טגָאז --- בייח ולוכ ,ןטייצ סחישמ זיא סע --

 ,םיא ךיא גערפ --- ?ךייא סע טייג יו ןוא ---

 -- רימ רע טרעלקרעד -- ,לָאמַא --- .רע טגָאז -- טסעק סע ךיא ---

 ייב טסעק סעטַאט יד ןסע טנייה .סעטַאט יד ייב טסעק ןסע רעדניק יד ןגעלפ

 ןוא ןבעג טנעקעג ןבָאה סעטַאט יד סָאװ זיא דיישרעטנוא רעד .רעדניק יד

 סחישמ .ןליוו ייז טשינ ןוא ןענעק ייז טשינ --- רעדניק יד ןוא ןבעג טלָאװעג

 ,ןטייצ

 "יורג רעד ןופ סעּפע ךָאד טסמוק וד --- רימ וצ רע טגָאז --- רימ גָאז ---
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 ד לע פ ס עט ָאג אנ ח

 -יורג יד ןייז טעװ ןעוו .סעּפע ךָאד ןעמ טסייוו טרָאד ,עקירעמַא ,טלעוו רעס

 ?המחלמ עס

 ,םיא ךיא גָאז --- טשינ סייוו ךיא --
 יד ,ָאי טסייוו עלַאקס ןוא -- רע טגָאז -- טשינ טסייוו עקירעמַא ---

 ,ןכיג ןיא רָאג ןייז טעו המחלמ

 .ןזיוועג רימ ןוא רעמלַא ןופ רפס ַא ןעמונעגסױרַא טָאה רע

 ,המחלמ ןייק טשינ עז ךיא .רעביא ןעייל ךיא

 .קוסּפ םעד רימ טשטייטרַאפ רעטלַא רעד

 .ךיא גָאז --- ?ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ ,תומחלמ ענעי סע טניימ רשפא ---

 סָאװ עלַא ּוװ ,המחלמ עיינ יד טניימ סָאד --- רע טגָאז --- ,ןיינ ---

 ,תולּפמ עסיורג ןגירק ןלעװ ןדִיי סטכעלש ןעוט

 רע סָאװ ןָאט טעװ רעלטיה זַא --- רעטייוו רע טגָאז --- טסניימ וד ---

 ַאזַא ןעגנַאלרעד םיא טעװ ןעמ .ןגייווש םיא טעװ רעטשרעביוא רעד ןוא ליוו

 .תורוד רַאפ ןביילב טשינרָאג םיא ןופ טעוו'ס זַא ,ץעז

 ?ןגייוש ןעמ טעװ ןרעלטיה ךָאנךעוט סָאװ ,ךעלעקַאילָאּפ יד ןוא ---

 ,דָיי רעטייווצ רעד טגערפ ---
 -- דיי רעלַאקס רעד טרעפטנע --- ןעגנַאלרעד ךיוא ייז טעװ ןעמ ---

 רע טשיװעגּפָא המחלמ רעד ןיא טעװ ןדַיי סטכעלש ןָאטעג טָאה'ס רעוו

 טיול תוכולמ יד ןלייטנייא טעוװ ןוא חישמ ןעמוק טעו המחלמ רעיינ רעד ךָאנ

 ַאנ ןדִיי טלדנַאהַאב טוג טָאה'ס רעװ .ןדִיי יד טלדנַאהַאב טָאה ןעמ יו םעד

 ןדִיי יד טלדנַאהַאב טוג טשינ טָאה'ס רעװ .רעסייק ַא טימ הכולמ ַא ריד

 ,רעסייק ַא ןָא ייז ןוא הכולמ ןייק טשינ בָאה

 רעריפ עשלהק יד טימ גנולמַאזרַאפ ַא ייב

 רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד ןופ זיוה סָאד טכוזַאב בָאה ךיא

 יד ןשיװצ זיא רע) ןעועג זיא ןעמָאנ ןייז .לטעטש ןיימ ןופ עיצַאזינַאגרָא

 ןופ לקינייא סָאד ,רעדלעפיירפ בייל לארשי (ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ עליפ

 רעד יו טקנוּפ ןעזעגסיוא טָאה רע .רעטסיימרעגריט ןשידַיי ןקילָאמַא םעד

 -ריק לסיבַא רעבָא ,דרָאב עצרַאװש עבלעז יד .רעטסיימרעגריב רעקילָאמַא

 ַא ןעוועג זיא רענעי .רערעדנַא ןַא רָאג זיא רע רָאנ עמיטש עבלעז יד .רעצ

 ןופ קילג סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ,םיצירּפ עשיליוּפ יד טימ רעדורב-רעטוג

 רע .םיצירּפ עשילױּפ יד טימ טּפַאשטניירפ רעד ןופ קיגנעהּפָא זיא ןדַיי יד

 / .צניטסעלַאּפ --- גנונעּפָאה ןייא זיולב ןַארַאפ זיא ןדִיי יד רַאפ זַא ,טלַאה

 עטסיימ יד .לטעטש ןופ רעריפ עשלהק יד טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענעז סע

 .(ןעמוקעגמוא רעטעּפש ןענעז עלַא טעמכ) ןטסינויצ ןעוועג ןענעז
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןגעוו קילברעביא ןַא ןבעגעג רימ טָאה ןטסינויצ יד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 ,לטעטש ןיא ןטסינויצ יד ןֹופ טעברַא רעד

 -ּעל טשינ זיא --- טגָאלקַאב ךיז רע טָאה --- ָאד גנוגעווַאב רעזדנוא ---

 .ןויצ-יאנוש ןייק רעמ ָאטשינ ,רענגעק ןייק טשינ ןבָאה רימ לייוו ,גונעג קידעב

 ןעק יו ָאט ,עניטסעלַאּפ ןייק ןפָאלטנַא טכַאנ ןטימ ןיא טלָאװ דִיי רעדעי זַא

 ?רענגעק ַא ןייז

 רעד טָאה -- עניטסעלַאּפ רַאפ טלעג ןעלמַאז ָאד לָאמַא ןגעלפ רימ ---

 םעד רעמ טנייה טיג עניטסעלַאּפ רעבָא --- טלייצרעד רעטייוו רימ טנעדיזערּפ

 .ריא טיג לטעטש סָאד לפיוו לטעטש

 ערעייז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ עטסיל ַא טנכערעגסיוא רימ טָאה רע
 יייז ןופ טלעג ןגירק ןוא עניטסעלַאּפ ןיא רעדניק

 ןוא עניטסעלַאּפ ןיא רעטכָאט ַא טָאה ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,ןײלַא רע

 ,.טוג ץנַאג טרָאד ריא טייג סע

 -סינויצ עקידרעייפ ַא ןטלַאהעג טָאה ןטסינויצ יד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 רַאפ טלָאװעג טָאה רע ןוא רענדער לקיטש ַא זיא רע .רימ רַאפ עדער עשיט

 .טפַארק-רענדער ןייז ןזײװסיױרַא רימ:

 רענַאקירעמַא יד זַא ,ןעז לָאז ךיא זַא ,רימ וצ טרילעּפַא ןבָאה ערעדנַא יד
 ,םיבורק ערעייז וצ ףליה רעמ ןקיש ןלָאז

 --- םיבורק ערעייז ןופ טלעג ןגירק סָאװ ,יד ןופ טבעל לטעטש סָאד ---

 .טגָאזעג רענייא רימ טָאה

 ליפױזַא ןַארַאפ ָאד ןענעז --- טגָאזעג רערעדנַא ןַא טָאה -- טָא --

 -רַאפ ןעמ לָאז ןעמעו רעבָא ,טשינ םשה:ךורב ןלעפ רעמערק ןייק .ןעמָארק

 עקירעמַא ןופ טלעג ןָא-טמוק'ס זַא רעבָא ?ןפיוק וצ טלעג טָאה רעוו ?ןפיוק

 טרעוו סע .רעדניק רַאפ ץכעוטנָא טפיוק ןעמ ,ןסע טפיוק ןעמ .ןעמ טפיוק
 ,עפש א

 רעשיערבעה רעד רַאפ טרילעּפַא טָאה טניירפ-טנגוי עניימ ןופ רענייא

 יד קיטכיוו יװ ןוא רערעל יד ןלָאצ וצ ָאטשינ זיא סע יװ קידנרעדליש ,לוש

 .רעדניק יד רַאפ זיא לוש

 טרָאװ סָאד ןעמונעג טָאה ,ןעוועג טרָאד זיא סָאװ ,ןעיורפ יד ןופ ענייא

 .ךעלקעפ רעמ סָאװ עקירעמַא ןופ ןקיש לָאז ןעמ זַא ,טרילעּפַא ןוא

 טָאה --- עקירעמַא ןופ לקעּפ ַא טגירק סָאװ ,רעד זיא סע ךעלקילג יו ---

 לקיטש ַא סעּפע טָאה ןעמ ,סיוא ךיז טצוּפ ןעמ .ןָא ךיז טוט ןעמ --- טגָאזעג יז

 טמעש ,טייג ןעמ סָאװ ,סעטנַארט יד ןיא .סָאג ןיא ןזייוו ךיז ןעק ןעמ .םינּפ

 ,ןײגוצסױרַא ךיז ןעמ
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 ד לצ פ ס ע טָאג אנהח

 שגנוי קינייװ ױזַא ָאד ןעמ טעז -- טגערפעג יז טָאה --- סָאװרַאפ ---

 .ןָאטוצנָא סָאװ טשינ ןבָאה ייז לייוו ?סַאג ןיא ךעלדיימ ןוא ןעיורפ

 ךעמוק לע ךיא ןעוו זַא ,טגָאזעגוצ ןוא טרעהעגסיוא ןעמעלַא בָאה ךיא
 ,טײלסדנַאל יד וצ ןבעגרעביא סעלַא ךיא לעװ ,קרָאיוינ ןייק

 -ןשיווצ ַא טכַאמעג רימ רענייא טָאה --- ןגָאז טַאלג טשינ טלָאז ריא ---

 ,דלַאװג ַא ןכַאמ ,ןעיירש ,ןעלמוט טלָאז ריא רָאנ --- ףור

 -ןשיווצ םעד טכַאמעג טָאה סָאװ םעד טלעטשעגּפָא טָאה רעציזרָאפ רעד |

 רע ,טרעהעג טָאה רע .ןגָאז טשינ ךס ןייק ןעמ ףרַאד םיא --- :טגָאזעג ןוא ףור

 יץרַאה שידִיי ַא טָאה רע ,טייטשרַאפ

 טנעדיזערּפ רעד טָאה ,גנולמַאזרַאפ רעד ןופ ןעגנַאגעגקעװַא ןיב ךיא ןעוו

 ךיא טמיורעגנייא רימ ןוא טײלגַאב ךימ ,רעציזרָאפ רעד ,ןטסינויצ יד ןופ

 .לטעטש ןרַאפ ןזָאלרעביא סעּפע לעװ ךיא רעדייא זַא ,רעכיז זיא רע זַא ,רעיוא

 ,ןטָארַאב םיא טימ םעד ןגעוו ךיז ךיא לעוװ

 זַא ןגָאז וצ םיא טומ םעד טַאהעג טשינ בָאה ךיא .ןגיוושעג בָאה ךיא

 .ןַאמערָא ןַא טימ טדער רע

 זיוה-סקלָאפ סָאד

 :סמלושמ ןרהא עלהשמ רעדָא ,ןייטשרעייפ השמ טנעדיזערּפ-סוטלוק רעד

 דָאב ןיא ןפורעג טשרעוצ ךימ טָאה ,םייה רעד ןיא ןפורעג םיא טָאה ןעמ יוװ

 ,לטעטש ןופ דָאב יד ןזיוועג רימ טָאה רע .ןיירַא

 ךשטנעמ ןעצ רַאפ סיורג גונעג טשינ ןעזעגסיוא דָאב יד טָאה רימ ייב

 ןצנַאג ןיא זַא ,טנכערַאב ןעמ ןעוו .עלהווקמ ַא ,קנעב רָאּפ ַא .ןדָאב וצ ךיז

 ןעמ ןעק ,ןשַאװ ָאד ךיז ןפרַאד עלַא זַא ןוא ענַאװ ןייק ָאטשינ זיא לטעטש

 ןטייצ עניימ ןיא .ןדָאב ָאד ךיז ןעק לטעטש ץנַאג ַא ױזַא יו ןייטשרַאפ טשינ

 רענרעדָאמ ליפ יז זיא טציא רעבָא ,רעסערג ןעוועג טשינ ךיוא דָאב יד זיא

 ,טיובעגפיוא

 רעד ןגעו ץלָאטש סיורג טימ טדערעג טָאה טנעדיזערּפ-סוטלוק רעד

 ,דָאב

 זדנוא טסָאה וד סָאװ ,טלעג םעד ןופ טיובעגפיוא רימ ןבָאה סָאד --

 | .טגָאזעג רע טָאה -- טקישעג
 .טגערפעגרעביא ךיא בָאה -- ?טקישעג בָאה ךיא סָאװ ---

 :טגָאזעג טָאה ןוא עגַארפ ןיימ טרעהעג טשינ טָאה רע

 .ןָאטעגפיוא טסָאה וד סָאװ ןעז וטסעװ ,רעטייוו רימ טימ םוק טציא ---

 ייז יו ,"םע-תיב, רעדָא זיוה-סקלָאפ ןיא טריפעגניײרַא ךימ טָאה רע ןוא

 ךעגנולמַאזרַאפ רַאפ לַאז ַא ןענופעג ךיז טָאה טרָאד .ןפורעג טרָאד סע ןבָאה
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 גנונעדרָא רעטסעב ןיא ןעוועג טשינ זיא לַאז רעד .לטעטש ןופ תונותח ןוא

 .ןעוועג טרָאד ןיב ךיא ןעוו

 ןיוש טסיב וד זַא ,ןטכיררַאפ וצ סָאד טלעג לסיבַא ךָאנ ףרַאד ןעמ ---

 .טגָאזעג רע טָאה -- ןייז סעלַא טעװ ,ָאד

 טשינ ײטשרַאפ ךיא; ףגָאז סָאװ ,ןגיוא טימ טקוקעגנָא םיא בָאה ךיא
 ."רימ וצ טדער ןעמ סָאװ

 "ַאב זיא סָאװ ,לוש רעשיערבעה רעד ןיא טריפעגנײרַא ךימ טָאה רע

 .ןרעמיצ עכעלטע ןופ ןענַאטש

 ,רעדניק יד טימ טנרעלעג טָאה ןעמ ןעוו ןיהַא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 ףיא .גנושַאררעביא עסיורג ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא לוש עשיערבעה יד

 םענרעדָאמ ַא ףיוא שיערבעה ןענרעל ןוא ןציז ןעלטיה ןָא רעדניק ןעזעג בָאה

 שיערבעה ןיא טגערפעג ייז טָאה רערעל רעד .שיערבעה טדער ןעמ .רעגייטש

 .שיערבעה ןיא טרעפטנעעג ןבָאה עלַא ןוא עטכישעג רעשידִיי ןגעוו

 טָאה ןעמ ןוא שיערבעה ןייק טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ןטייצ עניימ ןיא

 ןוא גָאט טנרעלעג טָאה ןעמ שטָאכ ,עטכישעג רעשידִיי ןגעוו טסוװעג טשינ

 "שג ךעלנייוועג זיא ,רעדניק יד טימ טנרעלעג טָאה סָאװ ,דמלמ רעד .טכַאנ

 צטסיימ יד ןיא זיא ןוא ,טסּוװעג טשינרָאג טָאה סָאװ ,הטוש רעסיורג ַא ןעוו

 סָאװ ןצרַאה ןפיוא רעטיב ןעוועג םיא זיא סע .ןסעכ רעסיורג ַא ןעוועג ןלַאפ

 .םידימלת יד וצ סעכ םעד טזָאלעגסיױא רע טָאה ,הסנרּפ ןייק טשינ טָאה רע

 האנש ַא טימ ,ןליוורעדיו ַא טימ טנרעלעג טלָאמעד ןבָאה רעדניק יד

 ןיילק ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,רדח ןרעטצניפ םעד וצ ןוא דמלמ םוצ

 -רעלסיוא סעּפע טנעקעג ךיז ןעמ טָאה ױזַא יװ ָאט .רעלעק ַא רעדָא ,לביטש

 ןייז טפרַאדעג רע טָאה ,טנרעלעגסיוא סעּפע ָאי ךיז טָאה רעצעמע ביוא ?ןענ

 .ינעשז ַא

 ןסייוו ייז ןוא קשח טימ ןענרעל רעדניק יד יוװ ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ָאד

 | .ןענרעל ייז סָאװ
 -ערָא יד ףיוא טקוקעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןסָארדרַאפ קרַאטש רעבָא טָאה סע

 ףעמינּפ יד ,ןסירעגּפָא ןעגנַאגעג ןענעז עליפ .רעדניק יד ןופ םישובלמ עמ

 יגונעג טשינ ןסע ייז זַא ,ןעז ייז ןיא טנעקעג טָאה ןעמ .טולב ןָא ,עסַאלב

 "ניא ענרעדָאמ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רערעל יד ףיוא טקוקעג בָאה ךיא

 ,ןשטנעמ עטנעגילעט

 -שגנייא רימ טָאה --- ןענרעל ןרַאפ ןלָאצַאב וצ טשינ ייז טָאה ןעמ ---

 .טנעדיזערּפ-סוטלוק רעד דוס ַא טמיור

 ,םידימלת עקילָאמַא יד ןגעוו טנַאמרעד טנעדיזערּפ-סוטלוק םעד בָאה ךיא

 ,טנעקעג טשינרָאג ןוא גָאט ַא העש 18 ןענרעל ןגעלפ סָאװ
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 ד לע פ ס עטָאג אנ ח

 לייוו טשינ שיערבעה רעדניק ןענרעל טנייה זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה רע

 א סלַא טושּפ רָאנ ,ןענרעל וצ הווצמ ַא זיא סע לייוו ,שדוק ןושל זיא סע

 וצ עלַא ןטרַאװרעד ייז .ןצונ סיורג ןעגנערב לָאמַא ייז טעװ סָאװ .,ךַארּפש

 .עניטסעלַאּפ ןייק ןרָאפ

 ;טגָאזעג ןוא ךערּפשעג ןיא טשימעגנײרַא ךיז טָאה רערעל יד ןופ רענייא

 ןענעז סע ביוא .עניטסעלַאּפ ןיא ןייז רעכיז ךָאד ןלעוװ רעדניק יד טָא --

 -סעלַאּפ ,ןייז טשינ רעטעּפש סָאד טעװ ,רעבַארַא יד בילוצ ןטייקירעוװש ָאד

 ןפרַאד ןדַיי יד ןוא .רבדמ ַא סָאד זיא ןדִיי יד ןָא .ןדִיי יד ןבָאה ףרַאד עניט

 ,םייה ַא ןבָאה ךָאד ןזומ ייז .עניטסעלַאּפ ןבָאה

 סלַא רערעל יד רַאפ טלעטשעגרָאּפ ךימ טָאה טנעדיזערּפ-סוטלוק רעד

 ןַארַאפ ָאד זיא רימ קנַאדַא סָאװ ,"זיוה-סקלָאפ, סָאד טיובעג טָאה סָאװ רעד

 ,לוש עשיערבעה ענרעדָאמ ַא

 ,"קידלוש , טשינ םעד ןיא ןיב ךיא זַא ,לָאמ עכעלטע טרעלקרעד בָאה ךיא

 בָאה ךיא זַא ,סנייז ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה טנעדיזערּפ-סוטלוק רעד רעבָא

 .ןקעווצ עכלעזַא רַאפ עמוס עסיורג ַא טקישעג

 עניימ .תועט ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה רע זַא ,טּפַאכעג ןַאד ךיז בָאה ךיא

 טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-ספליה ַא טַאהעג ןבָאה עקירעמַא ןיא טײלסדנַאל

 ןרַאפ עמוס עסיורג ַא טקישעג ,טניָאשזד ןופ חילש םעד ,ןייּפ סקַאמ ךרוד

 זַא ,טגָאזעג טָאה רע .ןענייּפ סקַאמ וצ ןבעגעג טלעג סָאד בָאה ךיא .לטעטש

 ןוא .ריבג ןסיורג ַא ןופ ןעמָאנ ַא טכַאמעג רימ ןוא רימ ןופ טמוק טלעג סָאד

 -קילגמוא טושּפ ךימ טָאה רע ,טלעג ךס ַא רימ ןופ ָאד ןעמ טרַאוװרעד רַאפרעד

 .טכַאמעג ךעל

 ןופ רָאנ ,רימ ןופ ןעמוקעג טשינ זיא טלעג סָאד זַא ,טרעלקרעד בָאה ךיא

 יעמערָא ןוא עכייר --- לָאצ רעסיורג ַא ןופ ,טײלסדנַאל עניימ

 רעד טָאה -- םעד ףיוא ןבעגעג רעייטשוצ ךס ַא וטסָאה אמתסמ ,ונ --

 ,טרעלקרעד טנעדיזערּפ-סוטלוק

 -עג ךיא בָאה ,רַאלָאד ןעצ רעדָא ףניפ א ןבעגעג ךיוא אמתסמ בָאה ךיא

 סָאד בָאה ךיא רעבָא ןבעג טנעקעג טשינ רעמ טלָאמעד בָאה ךיא .טכַארט

 טימ טמירַאב קרַאטש ךיז טָאה טנעדיזערּפ-סוטלוק רעד .ןגָאז טנעקעג טשינ

 ןכַאמ עילַאק טלָאװעג טשינ םיא ךיא בָאה ,רערעל יד רַאפ רימ

 ריקנַאב רענעזעוועג ַא

 טרעלקעג ןוא רערעל יד טימ טדערעג ןוא ןענַאטשעג ױזַא ןיב ךיא ןעוו

 זיא ,רשוע ןַא ןייז ןופ טייוו ןיב ךיא זַא ,ןסיוו לָאז ןעמ זַא ,ןעמ טגָאז סָאװ

 "עטעמַאס ַא ןיא ,לדרעב יורג ןיילק ַא טימ ןַאמ רערעטלע ןַא ןעמוקעגנײרַא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןבעגעג רימ טָאה רע ,לטנַאמ ןגנַאל םענעגָארטעגּפָא ןַא ןיא ,שוילעּפַאק םענ

 | ,םכילע םולש

 יד ןופ רענייא ןעוועג לָאמַא זיא רע .טנעקעג טוג לָאמַא םיא בָאה ךיא

 רערעסערג ַא ןופ ןעמוקעג זיא רע ,לטעטש ןיימ ןיא ןשטנעמ עטסנעעזעגנָא

 ַא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .ריבג ןגיה ַא ןופ םעדייא ןַא סלַא טָאטש

 ןעייל םיא ךרוד ןגעלפ םירחוס-ןדִיי .טָאטש רעסיורג ַא ןיא טפעשעגיקנַאב

 טייוו ױזַא .בושח ןעוועג ןײלַא םעד בילוצ ןיוש זיא רע .קנַאב ןייז ןופ טלעג

 ןשטנעמ ןגולק ןשיטקַארּפ ַא רַאפ ןטלַאה םיא ןעמ טגעלפ ,קנעדעג ךיא יוװ

 ,תוצע ןטלַאה םיא טימ ךיז ןגעלפ ןדִיי ןוא

 . .טַאװירּפ ןדייר רימ טימ ליוו רע זַא ,טרעלקרעד טָאה רע

 ןוא ,טנעדיזערּפ-סוטלוק ןוא רערעל יד רַאּפ טקידלושטנַא ךיז בָאה ךיא

 ."לעטָאה; ןיימ ןיא קעװַא םיא טימ ןיב

 ןסיוו וצ טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןיב ןוא ןציז ןטעבעג םיא בָאה ךיא

 טגנַאלרַאפ רע סָאװ ןוא ריקנַאב םענעזעוועג ַא ןופ עגַאל יד טציא זיא סע יוװ

 ,רימ ןופ

 ןײלַא ךיז רע טָאה ,טגערפעג סעּפע םיא בָאה ךיא רעדייא ךָאנ רעבָא

 רע .רעטרעוו יד קידנלייצ ,עילָאװַאּפ ,קִיּור טדערעג ןוא טרָאװ סָאד ןעמונעג

 .סקירעביא ןייק טשינ טדער סָאװ םענייא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה

 יקעווצ ןסיוועג ַא בילוצ ןוא טנכערעגסיוא זיא טגָאז רע סָאװ ץלַא

 רע טָאה -- ןטַאט ןייד טימ טעדנײרפַאב קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא ---

 ַא ןעוועג זיא רע .ןפָא ןעוועג עסַאק ןיימ זיא ןטַאט ןייד רַאפ --- ןביוהעגנָא

 .ךעלטקניּפ רעייז ןוא חוטב רעסיורג

 ןקרַאטש ַא דימת טכַאמ רימ ףיוא .רימ ףיוא טקוקעג קידנדייר טָאה רע

 -ַאב אמתסמ סָאד טָאה רע .ןטַאט ןיימ ןגעוו סטוג טדער ןעמ ןעוו ,קורדנייא

 :טצעזעגרָאפ טָאה רע ןוא טקרעמ

 טגעלפ רע .רעטוגדוצ ַא ןיוש ,שטנעמ רעטוג ַא ןעוועג זיא עטַאט ןייד ---

 בָאה ךיא .ןלָאצַאב טזומעג ןוא ערעדנַא רַאפ ןעלסקעוו ןביירשרעטנוא טפָא

 קעװַא ךָאד טסיג וד ,ךעלקילגמוא ךיז טסכַאמ וד ,לאומש,; :טגָאזעג טפָא םיא

 ןגינעגרַאפ טָאה רענייא, :טרעפטנעעג רע טָאה ."טסגָאמרַאפ וד סָאװ סעלַא

 ןָאט ןופ ,טלעג ןבעגקעװַא ןופ ןגינעגרַאפ טָאה רענייא ןוא טלעג ןרָאּפש ןופ

 סע סָאװ טרעוו רימ ייב זיא'ס ןוא ןגינעגרַאפ ןיימ זיא סָאד .הבוט ַא םענעי

 ,"ךימ טסָאק

 טשינ לָאמנייק גָאלש ךיא רעבָא .ןגערפ סעּפע טלָאװעג םיא בָאה ךיא

 :טדערעג רעטייוו טָאה רע .ןטַאט ןיימ טביול רע ןעוו םענעי רעביא

 -עג ךיז טלָאװ רע יו !טבעלעג טציא טלָאװ עטַאט ןייד ןעוו ,ייא ---
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 ד לע פ ס עטָאג .אנהח

 ךָאנ ,ריד ןגעוו ןדייר טפָא רימ טימ טגעלפ רֶע !תחנ ַאזַא .ריד טימ טיירפ

 גנוטייצ ןיא טקורדעגּפָא סעּפע טסָאה וד ןעוו .עקירעמַא ןייק ןרָאפּפָא ןייד

 ןוא ןזייו רימ סע טגעלפ רע .ךעלקילג ןעוועג רע זיא ,טקישעגוצ םיא ןוא

 | ."!ןעלאנח ןיימ וצ סעּפע ריא טגָאז סָאװ ,ונ; :ןגָאז

 טקוקעג גנַאל ןוא לטערַאגיצ ַא ןופ טפלעה ַא טרעכיוררַאפ ךיז טָאה רע

 ,דייר ענייז רימ ףיוא ןכַאמ סע קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ ןעז וצ רימ ףיוא

 ןטעב ןעמוקעג זיא ריקנַאב רעקילָאמַא רעד זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה רימ

 טלָאװעג ךיא בָאה .םעד ןגעוו ןדייר וצ רעווש םיא זיא'ס ןוא רימ ייב הבוט ַא

 :טגערפעג םיא בָאה ןוא ןפלעהסיֹורַא םיא

 ?ךייא סע טייג יו ---

 ךיא -- .טגָאזעג רע טָאה --- ןעוועג סָאװ רעמ טשינ ןיוש ןיב ךיא ---

 טשינ רימ טעװ רענייק ןוא ןעייל טשינ ןעק ךיא ,קנַאב ןייק רעמ טשינ בָאה

 עניימ ןגעװ טשינ לָאמנייק דער ךיא ,טשינ ךיז גָאלקַאב ךיא רעבָא .ןעייל

 .עגייפ עניזוק רעייא ןגעוו ןדייר ךייא טימ ןעמוקעג ןיב ךיא .ןטייהנגעלעגנָא

 טָאה רע .ןסקַאװעגסיױא קרַאטש רימ ייב זיא ריקנַאב רענעזעוועג רעד

 -רעוו עלופסקורדנייא ענייז עלַא טָאה רע ,ןטַאט ןיימ קרַאטש ױזַא טביולעג

 ,הבורק ַא רעניימ בילוצ ,ןרעדנַא ןַא בילוצ ךָאנ ,ךיז בילוצ טשינ טצונַאב רעט

 עניזוק ןייד זַא ,ןסיוו טסלָאז וד זַא -- טגָאזעג רע טָאה --- ליוו ךיא --

 טספרַאד וד .םיבורק עמערָא ךָאנ טסָאה .טיונ רעטסערג רעד ןיא זיא עגייפ

 רערעייט ַא זיא ןַאמ ריא .ןטסגרעמַא זיא עגַאל ריא רעבָא ,ןפלעה ךיוא ענעי

 ןייז טיורב ןבעג ליוו רע .עטַאט רעטוג ַא ןוא ןַאמ רעטוג ַא זיא רע .שטנעמ

 ,רעדניק ןוא בייוו

 -דַא ןַא יו רימ ףיוא טקוקעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז רע טָאה קידנדייר

 ,טנעילק ןייז טקידיײטרַאפ רע ןעוו ,רעטכיר יד וצ טקוק טַאקָאװ

 :טגָאזעג טָאה רע

 ,ןפיוקרַאפ וצ סָאװ ןעוועג טלָאװ טרָאד ןעוו .בלעוועג ַא ןבָאה ייז ---

 טמוק הנוק ַא ןעװ זַא ,רָאפ ךיז לעטש רעבָא .טנידרַאפ סעּפע ייז ןטלָאװ

 ;ןשטנעמ ייווצ ,ןפיוקרַאפ וצ סָאװ טשינ םיא טָאה ןעמ ןוא ןפיוק סעּפע ןיירַא

 רעד ,ךעלדנע .הנוק ַא ףיוא ןטרַאװ ,םורַא ךיז ןעיירד עניזוק ןוא ןיזוק ןייד

 ןעיירד ןשטנעמ ייווצ .טשינ ןבָאה ייז סָאװ סָאד ןפיוק רע ליוװ ,ָאד זיא הנוק

 ןוא ,רעדניק ערעייז רַאפ זייּפש ףיוא ןענידרַאפ ןליוו ,םָארק ַא ןיא םורַא ךיז

 -ענ דניק ןייא .עקניכַאװש ןענעז רעדניק ערעייז ןוא :ןענידרַאפ טשינ ןענעק

 ...קנַארק זיא ךעב

 ;טגָאזעג ןוא טכַארטַאב לָאמַאכָאנ ךימ טָאה רע

 .ןדייר טשינ ריד וצ ןכַאז עכלעזַא ןעמ ףרַאד ליפוצ זַא ,סייוו ךיא ---
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 ןגעװ טלייצרעד ןטַאט ןייד טָאה ןעמ ןעוו .ןטַאט ןייד טנעקעג בָאה ךיא

 זַא ,ןייטשרַאפ טספרַאד וד רעבָא .טנייװעג רע טָאה ,קילגמוא ןַא סנצעמע

 -פיוא סע ןלעװ ייז .ןפלעה טשינ עניזוק ןייד וטסעוװ רַאלָאד רָאּפ ַא טימ זיולב

 יז זַא ןעז טזומ וד .סיפ יד ףיוא ןלעטש ייז טזומ וד .ךָאװ ןייא ןיא ןסע

 ןענַאד ןופ קעװַא טסרָאפ וד .םָארק רעייז ןיא ןפיוקרַאפ וצ הרוחס ןבָאה ןלָאז

 ןעמ ּוװ דנַאל ַא ןיא טביילב עניזוק ןייד ןוא ,הסנרּפ טָאה ןעמ ּוװ דנַאל ַא ןיא

 סיוא ןכער .ןעמוק לָאמַאכָאנ ריד וצ ךיא לעװ ןגרָאמ .הסנרּפ ןייק טשינ טָאה

 .ןבעגעג טלָאװ עטַאט ןייד יוו ױזַא ביג .ןבעג טסליװ וד לפיוו יונעג

 טשינ ךימ טָאה רע רעבָא .עגַאל ןיימ ןרעלקרעד טלָאװעג םיא בָאה ךיא

 :ןדייר טזָאלעג

 טייצ ןבָאה טסלָאז וד ליוװ ךיא .ןגרָאמ ןדייר םעד ןגעוו ןלעו רימ ---

 ןוא לטעטש ןרַאפ ןוא ערעדנַא ןבעגקעװַא טספרַאד וד לפיוו ןענעכערוצסיוא

 ,גָאט ןטוג ַא .ןבעג ריא טסעוװ וד לפיוו

 ריקנַאב רעקילָאמַא רעד ןעוװ זַא ,טרעלקעג בָאה ךיא ןוא קעװַא זיא רע

 רע לָאז ,עסַאק עצנַאג ןיימ ןבעגעגרעביא םיא ךיא טלָאװ ,קעװַא טשינ טלָאװ

 -ירעביא סָאד ןוא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפוצקירוצ תואצוה ףיוא ןבעג זיולב רימ
 .ןלייטעצ רע לָאז עק

 טָאה סָאװ ,ריט רעד ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז ןעקנַאדעג עניימ

 ןַאמ ַא ,טניירפ רעקילָאמַא ןַא רעניימ ןעמוקעגנײרַא זיא סע ןוא ,טנפעעג ךיז

 ,ןגיבעגרעטנורַא זיא ןופרעד טפלעה ַא סָאװ ,דרָאב רעטיור ַא טימ

 ערעדנַא לָאצ עסיורג ַא יו טקנוּפ עבט ַא טָאה טניירפ רעקילָאמַא ןיימ

 םיא ןקידנע זוא ץַאז א ןָא ןבייה ייז .ץרוק ןדייר סָאװ ,לטעטש ןיימ ןופ ןדִיי

 ךיז טסױטש ןעמ ןוא ןסױטשנָא ןײלַא ךיז ןעמ ףרַאד עקירעביא סָאד .טשינ

 טמערַאװעצ רע ןעוו .ךערּפשעג ַא ןופ בייהנָא םייב זיולב זיא סָאד רעבָא ,ןָא

 .רעטרעוו ןייק טשינ רע טעװעלַאׂשז ,ןדער ןיא ךיז

 :ןעוועג זיא עגַארפ עטשרע ןייז

 ?ןעוועג זיא רע ---

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה --- .ָאי --

 ,ריקנַאב םענעזעוועג םעד טניימ רע זַא ,ןסױטשעגנָא ךיז בָאה ךיא

 ?ןעגייפ רַאפ ---

 .עגייפ עניזוק ןיימ רַאפ טדערעג טָאה רע --- ךיא גָאז -- ,ָאי --

 .רעקיטכיוו זיא הרש --- .רע טגָאז -- עטנכש ַא עניימ זיא עגייפ ---

 .ךיא גערפ --- ?רעקיטכיוו הרש זיא סָאװרַאפ ---

 .רע טגָאז --- .ךודיש ַא טוט ןוא ,הנמלא ןַא זיא הרׂש ---

 .הסנרּפ ןייק טשינ טָאה ןוז ריא זַא ,ךודיש ַא ריא גיוט סָאװ וצ זיא --
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 .רע טגָאז --- ןברָאטשעג זיא הסנרּפ ---

 -עג זיא הסנרּפ טסייה סָאװ --- ךיא גָאז --- ,רָאלק רימ וצ דער --

 ?ןברָאטש

 עמַאמ ַא ןעוו --- .רֶע טגָאז --- הסנרּפ יד ןבָארגַאב ָאד טָאה ןעמ ---

 -רעד טשינ יז טעװ ,הסנרּפ ןבָאה טעוװ ןוז ריא זיב ךודיש ַא טימ ןטרַאװ לָאז

 | ,הנותח סנוז ריא ןבעל

 !ןָאט ךיא לָאז ,וטסליװ סָאװ זיא ---

 ,רע טגָאז --- תונתמ-הלכ --

 -ןַאפ ךיא לפיוו טסייוו וד ןעוו --- םיא וצ ךיא גָאז --- ,סיוא רעה ---

 .טדערעג שרעדנַא וטסלָאװ ,גָאמ

 ?וטסגָאמרַאפ לפיוו ---

 ,ךיא גָאז --- ,טשינרָאג ---

 .ןציוו טסגָאז --- רע טכַאמ --- ,ייג ,ןיוש ייג ---

 .ךיא גָאז --- ץיוו ןייק טשינרָאג ןיוש זיא'ס ---

 ןייק ,עשרַאװ ןייק ,עּפָאריײא ןייק עזייר ַא טכַאמעג וטסָאה טלעג ןָא --

 ?ךיא ןעק ,גרעבמעל ןייק ןרָאפ ןלעװ ךיא םָאל ?עלַאקס
 וִצ תואצוה ףיוא יו רעמ טשינ טָאה רענייא זַא ,לשמל ,זיא יװ ןוא ---

 ,םיא ךיא גערפ --- ?עזייר ַאזַא טכַאמ ןוא לטעטש ןייז ןכוזַאב

 .רע טגָאז --- רענעגושמ ַא רע זיא ןַאד ---

 .רענעגושמ ַא ךיא ןיב ױזַא ביוא ---

 --- ךיז רע טכַאלעצ --- רענעגושמ ַא ןוא רעביירש ַא ,ןַאמערָא ןַא --

 .רעכיז ףיוא ןעמענ ךימ טסליוװ וד :סָאװ ךיא סייוו

 .ןריולרַאפ לסיבַא ךיז בָאה ךיא .רימ וצ גנערטש רעייז טדערעג טָאה רֶע

 ןרעלקרעד ןינע ןצנַאג םעד רעסעב לעװ ךיא זַא ,טּפַאכעג רעבָא ךיז בָאה ךיא

 וצ טמוק רענעי .ןייטשרַאפ רעסעב טעװ רענעי .,ריקנַאב םענעזעוועג םעד וצ

 ,ןגרָאמ רימ
 ךיא סָאװ ריא רַאפ ןָאט לעװ ךיא --- םיא ךיא טגָאז --- ,סיוא רעה ---

 ?ןדירפוצ וטסיב .ןעק

 .טגָאזעג רע טָאה --- ןדירפוצ יו רעמ ךָאנ ---

 ןמלז ןיזוק ןיימ ןוא םיבורק עניימ

 ןָאטעג ייוו טָאה רימ .ןפָאלש טנעקעג טשינ טכַאנ עצנַאג ַא בָאה ךיא

 ךרוד ןרעװ וצ ךעלקילג טנכערעג ןבָאה ייז .םיבורק עניימ רַאפ ץרַאה סָאד

 רעבָא .ןעמוקעג חישמ זיא .ןחישמ ףיוא יו רימ ףיוא טרַאוװעג ןבָאה ייז .רימ

 .ןַאמערָא ןַא ןײלַא רָאג זיא רע
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 טַאנ; ןגָאז ייז ןוא םיבורק עניימ ןפורנעמַאזוצ ןגעוו טרעלקעג בָאה ךיא

 תואצוה ףיוא ןבעג רימ רע לָאז .רעציזרָאפ ַא טלייוורעד .טלעג ץנַאג ןיימ ךייא

 עשרַאװ ןיא .ךיז ןשיוװוצ טלייטעצ עקירעביא סָאד .עשרַאװ ןייק ןרָאפוצקירוצ

 ."םייהַא קירוצ ןרָאפ וצ תואצוה ףיוא טלעג ןגירק זיא סע יװ ךיא לע

 ךיא בָאה רעמ .,ןלייטעצ וצ רַאלָאד 200 ןביילב טעוװ ןובשח ןיימ טיול

 ןיוש זיא םעד ןיא .טגָאמרַאפ טשינ לָאמנייק ,טייצ רענעי ןיא ,ןבעל ןיימ ייב

 -ָאנ,; ןופ סָאבעלַאב רעד סָאװ ,רַאלָאד טרעדנוה יד טנכערעגנײרַא ןעוועג

 -ָאה עניימ ןופ ןובשח ןפיוא סיוארָאפ ןבעגעג רימ טָאה *רעטַאעט ישטשָאװ

 ,עמוס עסיורג ַא ןעוועג עשרַאװ ןיא טלָאמעד זיא רַאלַאד טרעדנוה .ןרַארָאנ

 .ןעועג טרעװ טשינרָאג זיא עטָאלז יד לייוו

 לפיוו ןרעה ןלעוװ םיבורק עניימ ןעוו זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא

 רימ ןופ ןלעװ ייז ,רימ ןופ ןכַאל ייז ןלעװ ,ןבעגוצקעװַא ףיוא בָאה ךיא טלעג

 *!רעלעפקָאר ַא רַאפ ןטלַאהעג רימ ןבָאה םיא ןוא; :ןגָאז ןלעװ ייז ;ןכַאמ קזוח

 ןימ ןגעוו ןעקנַאדעג ענעדיײשרַאפ טימ טלגנַארעג ךיז ךיא בָאה ױזַא

 .טלעג קיגײװ ױזַא טימ לטעטש ןיימ ןיא ןעמוק ןיימ ןגעוו ,טייקיטשינ

 ,קיטשירפ ןסע טצעזעג ךיז ןוא ןענַאטשעגפיוא ןיב ךיא ןעוו ,ירפ ץנַאג

 .טעּפַאסרַאפ ןעמוקעגנײרַא זיא רע .,ןמלז ןיזוק ןיימ רימ וצ ןפָאלעגנײרַא זיא

 -דַא ןעוועג רימ ייב ןענעז ןטכענ זַא ,טסייוו רע זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה רע

 ַא םעניימ רַאפ רעמ ןגירקסיורַא ליוו רעדעי .םיבורק עניימ ןופ ןטַאקָאװ

 ,ענייפ ןענעז ענעי .ייז ןופ ןייש רעייז זיא סָאד .טערטרַאפ רע ןעמעוו ,בורק

 ךיז זומ רע .טַאקָאװדַא ןייק טשינ טָאה רע רעבָא .ןשטנעמ עטוג ,עכעלרע

 ןיווק רעטלּפָאד ַא זיא רע זַא ,ןסיוװ לָאז ךיא זַא ,ליוו רע .ןטערטרַאפ ןײלַא

 .עניזוק ַא עניימ ךיוא זיא בייוו ןייז ןוא ןיזוק ַא זיא רע .רעניימ

 ,םיא ךיא טגערפ --- ?סָאװ זיא ,ונ ---

 ףע טָאה --- ןיווק ןטוׂשּפ ַא יו ליפוזַא לָאמ ייווצ רימ טמוק זיא ---

 "נַא ןַא טימ הנותח טָאה בייוו ןיימ ןעוו ןָאטעג וטסלָאװ סָאװ --- טגָאזעג

 ,טנייה .ןפלעה וצ עניזוק ַא ךָאנ טַאהעג ךָאד וטסלָאװ ?רימ טימ טשינ ,ןרעד

 .ןריטיפָארּפ טשינ םעד ןופ וטספרַאדַאב ,רימ טימ טַאהעג הנותח טָאה יז זַא

 ,ךיא גָאז --- קילג ןיימ זיא ריד טימ טַאהעג הנותח טָאה יז סָאװ ,סָאד ---

 .רע טגָאז --- ןקילג ןייק ןכוז טשינ טספרַאד וד ---

 טימ טַאהעג הנותח טלָאװ יז ןעוו --- ךיא גָאז --- רָאפ ריד לעטש ---

 .ןפלעה טפרַאדעג טשינ ריא ךָאד ךיא טלָאװ .הסנרּפ טָאה סָאװ ,ןרעדנַא ןַא

 הסנרּפ ןייק טשינ טָאה סָאװ ,רימ טימ טָאהעג הנותה ךָאד יז טָאה ---

 | .רע טגָאז ---

 ריקנַאב רענעזעוועג רעד זַא ,טנָאמרעד טנעמָאמ םעד ןיא ךיז בָאה ךיא
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 ַא רַאפ סָאװ ןמלז ןיזוק ןיימ טגערפעג ךיא בָאה ,רימ וצ ןעמוק טנייה ףרַאד
 ,ריקנַאב רענעזעוועג רעד זיא שטנעמ ןימ

 טגָאזעג ןיזוק ןיימ טָאה -- שטנעמ רעלעדייא ןוא רעגולק ַא זיא רע ---
 ,ךיא ביילג ,ןסע וצ ףיוא טשינ טָאה רע .תורצ ףיוא ןײלַא טציא זיא רע --

 טימ טדערעג רימ וצ רע טָאה ךָאד ןוא ןסע וצ ףיוא טשינ ןײלַא טָאה רע
 ,ךיז ןגעוו טשינ ,טרעגנוה סָאװ ,הבורק ַא רעניימ ןגעוו ץרַאה ליפוזַא

 םענעזעוועג םעד רימ וצ ףור .הבוט ַא רימ וט --- ךיא גָאז --- ןמלז ---
 ,ריקנַאב

 הצע ןַא רימ טיג ריקנַאב רענעזעוועג רעד

 ַא יװ סירג זיא לטעטש עצנַאג סָאד .טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סע

 ןיזוק ןיימ .רימ וצ ןעמוקעגנײרַא זיא ריקנַאב רענעזעוועג רעד ןוא ,ץענעג

 טשינ אמתסמ םיא טָאה רע .ריט טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןבילבעג זיא ןמלז

 .ךערּפשעג רעזדנוא ייב ןבָאה טלָאװעג

 -ַאגיס ַא ןופ לקיטש ַא טרעכיוררַאפ ךיז טָאה ריקנַאב רענעזעוועג רעד

 ,ןפורעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,טייקנדירפוצ טקירדעגסיוא טָאה םינּפ ןייז ,לטער

 -- טגָאזעג רע טָאה --- ריד וצ ןעמוקעג ןײלַא רעטעּפש טלָאװ ךיא ---

 ןעועג ךיוא זיא עטַאט ןייד .ןפורעג ךימ טסָאה וד סָאװ טיירפ ךימ רעבָא

 .טלייאעג ךיז רע טָאה ,הבוט ַא ןָאט ןצעמע טפרַאדעג טָאה רע זַא .ױזַא

 -- תובוט ןָאט וצ טלייאעג ךיז טָאה עטַאט ןיימ זַא ,תמא זיא'ס --

 טנעקעג טשינרָאג עגַאל רעקיטציא ןיימ ןיא טלָאװ רע רעבָא --- ךיא גָאז

 .ןָאטפיוא

 .רע טגערפ --- ?וטסניימ סָאװ ---

 :טגָאזעג םיא ןוא עסַאק ןיימ ןעמונעגסיױרַא בָאה ךיא

 ױזַא יוו ןוא לפיוו סיוא טנכער .גָאמרַאפ ךיא סָאװ ,זיא סָאד טָא --

 ןייק תואצוה ףיוא זיולב רעביא רימ טזָאל .טלעג סָאד ןלייטעצ לָאז ךיא

 ,עשרַאוװ

 רע ןוא .ןלייצ לענש ןעק רע .טלעג ןיימ טלייצעגרעביא לענש טָאה רע
 :טגערפעג טָאה

 ?סעלַא סָאד ---

 !סעלַא סָאד ---

 .רע טגָאז --- םיבורק עמערָא ךס ַא ןוא טלעג קינייװ ---

 ןוא ,םינּפ טסנרע ןיימ טכַארטַאב ,רימ ףיוא טקוקעג עלייוו ַא טָאה רע
 :טגָאזעג

 ןטַאט ןייד טנעקעג בָאה ךיא .תמא םעד טסגָאז וד זַא ,ביילג ךיא ---
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 ,ןבעג ייז טסעװ וד לפיוו זיא לַאפ ַאזַא ןיא .רענגיל ןייק ןעוועג טשינ זיא רע
 ,ריד רַאפ ןייש ןייז טעוװ

 .ריבג ַא רַאפ ךָאד ךימ ןטלַאה ייז רעבָא ---

 זַא רעבָא .רשוע רעסיורג ַא טסיב וד זַא ,טניימעג ךיוא בָא ךיא --
 ?ןָאט וטסנעק סָאװ ,טשינ טסָאה וד:

 -ףןַאפ ןיימ ןייז ,ןפלעה רימ טציא טלָאז ריא זַא ,ןעוועג טלָאװ יוװ זיא ---

 -עגּפָא טָאה ריא זַא ,ןגָאז ייז טלָאז ריא ,ןרעלקרעד ייז טלָאז ריא .רעטערטש

 .עסַאק עצנַאג ןיימ טלייצ:

 עטכעלש ןייק ןגָאזנָא טשינ ליוו ךיא --- טגָאזעג רע טָאה --- !ןיינ --

 "ױזַא טַאהעג ןבָאה ייז .םיבורק עמערָא ףיוא תונמחר ַא ךָאד זיא סע .תורושב:

 .ןעגנונעפָאה ליפ

 וצ יװ טשינ סייוו ךיא .תונמחר ַא ךיוא ךָאד זיא רימ ףיוא רעבָא --

 .םיא ךיא טעב -- הצע ןַא סעּפע רימ טיג .ןעלדנַאה

 :טגָאזעג ןוא ,טרעלקעגכָאנ לסיבַא טָאה רע

 !סע בָאה ךיא .הצע ןַא בָאה ךיא ---

 טָאה רע ,לטערַאגיס ַא ןופ לקיטש ַא טרעכיוררַאפ רעדיוװ ךיז טָאה רע
 ;טגָאזעג ןוא לדרעב יורג ,ןיילק ןייז ייב ןעמונעגנָא ךיז

 וד זַא ,ךעלגעמ יו לענׂש ױזַא ןרעוו טנַאקַאב זומ סע .סיוא רעה --

 ןייז ייז רַאפ טעװ סע .ןַאמערָא ןַא טסיב וד זַא ,ןבעג וצ טשינרָאג טסָאה

 לפיוו ךָאנרעד .ןעניוװעגוצ םעד וצ ךיז ןלעוו ייז רעבָא .םענעגנָא טשינרָאג

 .ךעלקילג ןייז ייז ןלעוװ ,ןבעג טסעוו וד

 טכַאמ ױזַא יו רעבָא --- ךיא גָאז --- הצע ערַאברעדנּוװ ַא זיא סָאד --

 ךָאנ ןייז ןצנַאגניא ָאד ףרַאד ךיא .ןביילג טשינ ךָאד ןלעוו ייז ?סָאד ןעמ

 ,געט ייווצ

 ריד ףיוא ךָאד זיא'ס --- רע טגָאז --- ןריפכרוד ןיוש סָאד לעװ ךיא ---

 בָאה ךיא זַא ,םענייד בורק ןייא וצ זיולב ןגָאז לעװ ךיא .תונמחר ַא עקַאט

 .ןשָארג ןייק וליפַא ןבעג וצ טשינ טסָאה וד זַא ןוא ,עסַאק ןייד טלייצעגרעביא

 ,ןלייצרעד ןעמעלַא ןיוש טעוװ רענייא רעד

 .קעװַא זיא ןוא טנַאה יד טגנַאלרעד רימ טָאה רע

 רעד זַא ,יורטוצ טַאהעג בָאה ךיא .רעטכייל ךס ַא טליפעג ךיז בָאה ךיא

 ךיז בָאה ךיא רעבָא .ןריפכרוד קיטכיר ץלַא ןיוש טעװ ריקנַאב רענעזעוועג

 ןעמענפיוא ןלעוװו םיבורק עמערָא עניימ ױזַא יו ,םעד ןגעוו טגרָאזעג ץלַא

 .סעיינ עקירעיורט יד טָא

 פפנ



 ד לע פ סע טָאג .אנהח

 ןיילַא ביילב ךיא

 -עג ךיא ןיב ,רימ ןופ קעװַא זיא ריקנַאב רענעזעוועג רעד יװ ,םעדכָאנ

 .ןעמוקעג טשינ רימ וצ זיא רענייק .לעטָאה ןיימ ןיא ןײלַא רענייא ןציז ןבילב

 ךוא ןענעפע ךיז טגעלפ יז .טונימ ןייק קיּור ןייטש טשינ טגעלפ ריט ןיימ

 .ןברָאטשעגּפָא טלָאװ ץלַא יו ,גנילצולּפ ןוא .ןענעפע ןוא ןכַאמרַאפ ,ןכַאמרַאפ

 ךיוא זיא ,ןײלַא ןזָאל גנַאל טשינ ךימ טגעלפ סָאװ ,ןמלז ןיזוק ןיימ וליפַא

 .ןעמוקעג טשינ

 ?רשוע ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,עלַא ןיוש ייז ןסייוו ?ןעשעג זיא סָאװ

 סעיינ יד ןופ ייז ןענעז ?הפיסַא ןַא ,גנוטַארַאב ַא ּפָא םעד ןגעוו ייז ןטלַאה

 ?ןקוקנָא טשינ ,תונמחר רַאפ ,ךימ ןענעק ייז זַא ,טלמוטעצ ױזַא

 ןדייר ןופ דימ ןעוועג ןיוש וליפַא ןיב ךיא ,קיטעמוא ןרָאװעג זיא רימ

 ןיב ךיא רעבָא ,ור לסיבַא ןבָאה טפרַאדעג בָאה ךיא .ןשטנעמ ליפוזַא טימ

 ,טסייוװו רעוו ןוא .קעװַא ךיא רָאפ דלַאב טָא .ןעור רעהַא ןעמוקעג טשינ ךָאד

 רעד זַא ,ארומ בָאה ךיא ?ןשטנעמ עלַא יד טָא ןעז ךָאנ לָאמַא ךיא לעװ יצ

 טימ ןרָאפקעװַא לעוו ךיא זַא ,ןכַאמ טעװ הצע ןייז טימ ריקנאב רענעזעוועג

 ןוא .טרָאװ ןייק ןדייר ןלעוװ טשינ רימ טימ טצוו רענייק .טגירקעצ ןעמעלַא

 "סטרובעג ןייז ןיא עקירעמַא ןופ טמוק סע רָאנ רעו .טכער ןבָאה ןלעװ ייז

 ?ךיא ןוא .תונתמ טגנערב ,לטעטש
 ףךיז ןבָאה עכלעוו ,םיבורק עניימ ןופ לייט ַא יו רָאפ ךיז לעטש ךיא

 ךופ ןזיילסיוא ייז לעװ ךיא זַא ,טניימעג ןבָאה ייז ןעוו ,רימ טימ טיירפרעד

 ךיז לעטש ךיא .ןצבק ַא ןיב ךיא זַא ,ןרעה ייז ןעוו ,טציא ןליפ ,תורצ עלַא

 ;ןגָאז ייז יו רָאפ

 ךרָאי ליפוזַא ןעוועג זיא רע .טשינרָאג ַא ,עגירדעקסַאלפ ַא זיא רע --

 ,ןשָארג ַא ןָא ןיירַא לטעטש ןייז ןיא טמוק ןוא ,עקירעמַא ןיא

 -וצ גָאט ַא טימ רימ טָאה טניירפ-טנגוי א רעניימ יװ ךיז ןָאמרעד ךיא

 רָאּפ עטצעל ענייז סיוא טיג ןוא ךייר טשינ זיא רענייא ןעוו זַא ,טגָאזעג קיר

 'טציא ךימ ןטלַאה יז .רענעגושמ ַא רע זיא ,עּפָאריײא ןייק עזייר ַא ףיוא ןשָארג

 .םענייק ןופ קיגנעהּפָא טשינ ָאד ןיב ךיא ,תמא .םענעגושמ ַא רַאפ אמתסמ

 ךימ ןעמ לָאז ,ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ּוװ ,טרָאד זַא ,טשינ ליוו ךיא רעבָא

 'ףימ ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא .םענעגושמ ַא רַאפ ןוא טשינרָאג ַא רַאפ ןטלַאה

 ,םענעגושמ ַא רַאפ ךימ ןעמ טלַאה ָאד ןוא .טעקנַאב ַא טכַאמעג

 סע טלָאװ ,טבעלעג ןטלָאװ עמַאמ-עטַאט ןיימ ןעוו זַא ,טכַארט ךיא ןוא

 'טלָאװ ןרעטלע עניימ ייב .טשינ יצ ,טלעג בָאה ךיא יצ ,קיטכיוו ןעוועג טשינ

 סָאד טלָאװ ,ןעזעג ךימ טלָאװ עמַאמ ןיימ ןעוו .טלעג ןָא בושח ןעוועג ךיא

 א בַאה ךיא זַא ,טרעהעג טלָאװ עטַאט ןיימ ןעוו .ןבעל ריא טרעגנעלרַאפ

204 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 רעד ןעוועג רע טלָאװ ,ןבעל ַא ייז רַאפ ְךַאמ ךיא ןוא עקירעמַא ןיא עילימַאפ

 ,טגנַאלרַאפ טשינ טלעג ןייק רימ ןופ לָאמניײק טָאה רֹע .שטנעמ רעטסכעלקילג

 .טלעג טקישעג עקירעמַא ןייק ךָאנ רימ טָאה רע

 ,םיבורק זיולב בָאה ךיא .עמַאמ-עטַאט ןייק רעמ טשינ בָאה ךיא רעבָא

 .טשינרָאג וטסיב ,טלעג ןייק טשינ טסָאה וד זַא ,ייז רַאפ ןוא

 ןופ ןבָאה ייז ,לָאמַא ןופ םיבורק עניימ ןָא ןענָאמרעד ןָא ךיז בייה ךיא

 ןעוו ,טקידײלַאב ןענופעג ךיז ןטלָאװ ייז ;טלעג ןייק טגנַאלרַאפ טשינ םענייק

 .טלעג ייז טיג ןעמ

 םעד ןיא טבעלעג טציא ןטלָאװ סרעטעפ עכייר עקילָאמַא עניימ ןעוו

 אמתסמ ךיוא ךָאד ייז ןטלָאװ ,ןדנעטשמוא עקיטציא יד רעטנוא ,לטעטש

 ,ףליה רימ ןופ טגנַאלרַאפ

 טציא טלָאװ רע ןוא ,לטעטש ןיא ָאד ןבילברַאפ טלָאװ ןײלַא ךיא ןעוו

 זַא ,םיא ףיוא טגָאז ןעמ סָאװ ,עקירעמַא ןופ ןיזוק ַא רעניימ רעהַא ןעמוקעג

 ןייק טשינ טָאה רע זַא ,ןעמ טלייצרעד ךָאנרעד ןוא ,רעלעפעקָאר א זיא רע

 רעטיב ןיימ םיא וצ ןזָאלוצסיוא יו טליפעג טשינ ןעד ךיא טלָאװ ,ןשָארג

 ?ץרַאה

 :טגָאזעג רעכיז םיא טלָאװ ךיא

 טסָאה ?רֹעהַא ןעמוק וצ ןטעבעג ךיד טָאה רע !וד ,לאימולש וד ---

 -ַאט ַא טימ רעהַא ןעמוק טשינ ,רעטצניפ רעד ןיא ףָאלש ,טלעג ןייק טשינ

 -ַאב זדנוא ךָאד טסָאה וד .טרַאנעגּפָא עלַא זדנוא ךָאד טסָאה וד .םַארַאר

 !טלדניווש

 ןַא טרָאפ זיא רע זַא ,ןָאט רע ןעק סָאװ זַא ,טהנעטעג טלָאװ ןיזוק ןיימ

 רע ןעוו זַא ,טגָאזעג ןַאד םיא טלָאװ ךיא .לטעטש ןייז ןעז ליוו ןוא ןַאמערָא

 טפרַאדעג זדנוא רעהַא ןעמוק ןייז רַאפ רע טלָאװ ,רעגולק ַא ןעוועג טלָאװ

 ;ןגָאז ןוא ווירב ַא ןביירש

 טרעהעג טָאה ריא סָאװ ץלַא זַא ,ןסיוו טלָאז ריא ,םיבורק עביל עניימ,

 בָאה ךיא .ןצבק רעסיורג ַא ןיב ךיא .ןגיל רעסיורג ַא זיא ,םוטכייר ןיימ ןגעוו

 לָאז .םינצבק יד ןעז לטעטש ןיא םוק ךיא .תואצוה ףיוא טלעג ןעילעג ךיז

 טעװ רענייק .ןרעוו ןפלָאהעג רימ ךרוד טעוװ רע זַא ,ןעמולח טשינ םענייק ךיז

 "!ןשָארג ןייק ןגירק טשינ

 טלָאװ רע ןעוו ,ןיזוק ןיימ ֹוצ טגָאזעג ,ךיא טכַארט ,ךיא טלָאװ ױזַא

 ,ךיא ןעוועג

 ןוא .ןגָאז טציא רימ סָאד טעװ םיבורק עניימ ןופ רענייא זַא ,ךעלגעמ

 ,רענעגָאלשרעד ַא ,רעטקירעדינרעד ַא םיא רַאפ ןייטש לעװ ךיא

 םיבורק עניימ וצ ןפיולרעבירַא ךיילג טציא לָאז ךיא זַא ,ןייא טלַאפ רימ
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 -ערַא ןַא עקַאט ןיב ךיא .ייז רַאפ ָאי ךיא בָאה טלעג לסיבַא זַא ,ןגָאז ייז ןוא

 -ץגּפָא ייז רַאפ ךיא בָאה סעּפע .םיבורק עניימ ביל בָאה ךיא רעבָא .ןַאמ

 "ורק עניימ וצ ןייג לָאז ךיא יצ ,ןעקנַאדעג יד טימ ךיז לגנַאר ךיא .טרָאּפש
 ,טשינ יצ ,םיב

 -רעביא רימ ןוא ןעמוקעגנײרַא גנילצולּפ זיא ריקנַאב רענעזעוועג רעד

 רענעדירפעצ ַא טריצַאּפשמורַא טָאה םינּפ ןייז ףיוא .ןעקנַאדעג יד ןגָאלשעג

 טָאה רע ןעוו ,סעצָארּפ ַא ייב טַאקָאװדַא ןַא סיוא טעז סע יװ ױזַא ,לכיימש

 .ןעניוועג וצ ןטכיזסיוא

 -רעד םעד ןגעוו בָאה ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- ןיוש ןסייוו ייז ---

 סָאד ןסייוו סע ןוא .טקױּפעצ דלַאב סָאד טָאה יז .עטנכש ַא ,יורפ ַא טלייצ

 ,לטעטש ןיא עלַא ךיוא רָאנ ,םיבורק ענייד זיולב טשינ

 --- ןוא םיבורק עניימ וצ ןעגנַאגעגרעבירַא טציא ךיא טלָאװ רשפא זיא ---

 ,ץַאז םעד ןקידנע טזָאלעג טשינ ךימ טָאה רע

 ןדייר ייז טימ ןייג טציא טסליװ וד --- טגערפעג רע טָאה --- ?סָאװ ---

 .ןכָאקרעביא ץלַא רעִירפ ךיז לָאז .דלודעג בָאה ?ןכַאמ עילַאק רימ ןוא

 .ייז ףיוא ץרַאה סָאד ייוו ךָאד טוט רימ --- םיא ךיא גָאז --- רעבָא ---

 ןיוש ןבָאה רימ --- רע טגָאז -- ןגָארטרעביא ןעמ ןעק קיטיײוװ ַאזַא ---

 ,ןקיטייוו ערעגרע טבעלעגרעביא

 -ָאט --- טגָאזעג רע טָאה --- ריד ןופ ךיא גנַאלרַאפ ךַאז ַא ךָאנ ןוא ---

 ןייק טשינ טסָאה וד זַא ,תמא זיא'ס יצ ,ןגערפ בורק ַא רענייד טמוק רעמ

 ,טלעג לסיבַא טסָאה וד זַא ,טשינ גָאז .תמא זיא'ס זַא ןגָאז וטזומ ,ןשָארג

 | ,וטסָאה טשינרָאג

 ,ןמלז ןיזוק ןיימ ןעמוקעגניײרַא זיא דלַאב .קעװַא זיא רע

 ,םיא ךיא גערפ -- ?טייצ עגנַאל ַאזַא ןעוועג וטסיב ּווװ --

 ,רע טגָאז --- ריד ףיוא זגורב לסיבַא ןיב ךיא --

 ?רענָאילימ ןייק טשינ ןיב ךיא לייוו ?סָאװרַאפ ---

 ףרַאד ןיזוק ןיימ זַא ,ןבירשעג סע טייטש ּוװ --- רע טגָאז --- ,הלילח --

 ןזייוו סָאד וטספרַאד ,טלעג ןייק טשינ טסָאה וד זַא ,רעבָא ?רענָאילימ ַא ןייז

 טלייצרעד זיולב סָאד טלָאװ ךיא .ריד וצ רעטנענ ךָאד ןיב ךיא ?ןדמערפ ַא

 .ןיוש ךָאד ןסייוו עלַא .עדמערפ ןייק וצ טשינ ,םיבורק ענייד וצ

 .ךיא גערפ --- ?טסיײװ ןעמ זַא ,ךיד טרַא סָאװ ---

 טגערפ -- ?המקנ ַא ןבעלרעד ןוא ןעיירפ ךיז םיאנוש ןלָאז סָאװרַאפ ---

 .ךייר ןרעוװ רימ זַא ,טניימעג ןבָאה ייז ןעוו ,טעקיּפעג ךָאד ןבָאה ייז -- רע

 .קַאז ןופ ץַאק יד סױרַא טזָאל וד ןוא וטסמענ

 יהמלש ןיזוק ןיימ ןעמוקעגניײרַא זיא ךערּפשעג רעזדנוא ןטימ ןיא
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 סָאװ ,סָאד זַא ,ןסיוו טסלָאז וד --- טגָאזעג רע טָאה --- ןיזוק רעביל ---

 ,רעירפ יו בושח רעמ ךָאנ רימ ייב ךיד טכַאמ ,טלעג ןייק טשינ טסָאה וד

 ,"טַארב ׂשַאנ; ַא ,שטנעמ רענעגייא ןַא טסיב וד

 סנייז טרָאװ סעדעי זַא ,טליפעג טָאה ןעמ .םערָאװ טדערעג טָאה רע

 ,ןצרַאה ןופ טמוק

 ךייר טשינ טסיב וד זַא ,ןסייוו עדמערפ סָאװ ,זיולב טסירדרַאפ ךימ --

 .ןמלז ןיזוק ןיימ טגָאז ---

 ךיז ןבָאה רימ --- המלש ןיזוק ןיימ ןָא ךיז טפור --- ןסיוו ןגעמ ייז ---

 עג ןעגנוטייצ רעװעשרַאװ יד ךָאד ןבָאה טָא .םיא טימ ןעמעש וצ סָאװ טשינ

 .טלעג ןייק טשינ טָאה רע שטָאכ ,םיא ןגעװו ןבירש

 :טגָאזעג טָאה ןוא הרש הבורק ןיימ ןעמוקעגנײרַא זיא ָאד

 עדמערפ טימ ןעמונרַאפ ץלַא וטסיב ,ָאד טסיב וד טניז ,סיוא רעה ---

 ייב ןעגנערברַאפ לסיבַא וטסלָאז ןרָאפּפָא ןייד רַאפ זַא ,ליוו ךיא .ןשטנעמ

 טכַארבעג בָאה ךיא סָאװ ,הלכ רעד טימ ןדייר טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא .רימ

 .ָאד ןיוש זיא יז ,ענשזובָארּפ ןופ ,ןוז ןיימ רַאפ

 ,ךיא גערפ -- ?הלכ ַא טימ ןדייר וצ ךיא בָאה סָאװ רעֿבָא ---

 וצ טשינ זדנוא טסָאה טלעג ןייק --- יז טגָאז --- דובכ ַא ןָא רימ וט --

 רָאּפ ַא הלכ סנוז ןיימ טימ דער .ןבעג זדנוא ךָאד וטסנעק דובכ רעבָא .ןבעג

 .זיא עילימַאפ רעזדנוא רע ןעז יז לָאז .רעטרעוו עגולק

 ןגָאז וצ ריא סָאװ טשינ סייוו ךיא ׂשטָאכ ,ןדייר ריא טימ לעװ ךיא ---

 ,טגָאזעג ךיא בָאה ---
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 םיבורק עניימ וצ ךימ טפור ןעמ

 טשינ ןיב ךיא זַא ,טסּוװעג ןיוש ןבָאה לטעטש ןיימ ןיא עלַא יוװ םעדכָאנ

 םיבורק עניימ ןכוזַאב וצ ןעגנודַאלניײא ךס ַא ןגָארקעג ךיא בָאה ,ריבג ןייק

 ייז ןבָאה ,ךייר ןיב ךיא זַא ,טניימעג ןבָאה ייז ןעוו ,רעירפ .טניירפ עניימ ןוא

 ךיא ןיב טציא רעבָא .ןעגנוניוו עמערָא ערעייז ןזייוו וצ רימ טמעשעג ךיז

 ,טייל עמערָא עלַא טימ ךיילג ןַאמערָא ןַא ,שטנעמ רענעגייא ןַא ךָאד

 ןיב ךיא סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ןיא ןכוזַאב ךס ַא טכַאמעג בָאה ךיא

 ןעשעג טלָאװ סע יװ ,טציא ךָאנ ךיא קנעדעג ייז ןופ לייט ַא .ןעוועג טרָאד

 | ,ןטכענ

 .עגייפ עניזוק ןיימ ייב ןעוועג זיא ןכוזַאב עטשרע עניימ ןופ רענייא

 ןעװעג זיא סָאװ ,דניק ןייא זיא ,ןעמוקעגניירַא טרָאד ןיב ןיא ןעוו

 "עג ךיז טָאה רעטָאפ רעד ,טנייוועג טָאה דניק טייווצ ַא ,ןפָאלשעג ,קנַארק

 "רב קנַארק ןייז ןקעוווצפיוא טשינ ידכ ,ןענייוו וצ טשינ דניק םייב ןטעב

 .לָאמטכַאנ ריא ןסעגעג ןוא שיט םייב ןסעזעג זיא רעטומ יד .לרעד

 ,דניק םעד ץוחַא ,ןגָאלשעגרעביא ןעמעלַא טָאה ןיהַא ןעמוקנײרַא ןיימ

 זיא'ס זַא ,םיא וצ תונעט ןייק ןפלָאהעג טשינ טָאה סע .טנייוװעג טָאה סָאװ

 רימ בילוצ ןענייו ןופ ןגינעגרַאפ ןייז טָאה רע .עקירעמַא ןופ טסַאג ַא ָאד

 ןוא רימ ףיוא ןקוק ןבױהעגנָא רע טָאה זייווכעלסיב .ןבעגפיוא טלָאװעג טשינ

 .ןענייוו ןייז טלעטשעגּפָא

 -לָאמ ריא טכַארטַאב ,עניזוק ןיימ ןגעקַא טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא

 .ייט ןוא טיורב לקיטש ַא ,גנירעה לקיטש ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טייצ

 ןייק .בלעוועג ַא טימ לרעמיצ ןיילק ַא :גנוניוװ ריא טכַארטַאב בָאה ךיא

 "עג םעד ןופ ןײרַא ןעמוק טכיל ןוא טפול ,ָאטשינ זיא טכיל רעדָא רעטצנעפ

 ,בלעוו

 ;טגָאזעג ןוא ,טנייוװעג טָאה סָאװ ,דניק ריא טעלגעג טָאה עניזוק ןיימ

 סעּפע רע טליפ אמתסמ !?טסיזמוא טנייוװעג טָאה רֹע זַא ,טסניימ וד ---

 !םיא רַאפ רימ .טוג טשינ

 ןָא רעמיצ ַא ןיא טניֹוװ ריא סָאװ ,ייז טדַאש'ס זַא ,ארומ בָאה ךיא ---

 .טגָאזעג ךיא בָאה --- טפול ןָא ,רעטצנעפ ַא

 .טקרעמַאב ןיזוק ןיימ טָאה --- טגָאזעג ךיוא סָאד טָאה רָאטקָאד רעד ---

 ,טנייוועצ ךיז טָאה עניזוק ןיימ ןוא
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 יז ,עגַארפ עטקיטײװעגנָא ןַא טרירעגנָא בָאה ךיא זַא ,ןעזעג בָאה ךיא
 -נַא ןַא ףיוא רעבירַא ןיב ךיא .גונעת בילוצ רעטצנעפ ןָא טשינ ךָאד ןעניווז
 ןיימ ןופ טייצלָאמ רעמערָא רעד טריסערעטניארַאפ טָאה ךימ .עמעט רערעד
 :ןָאטעג גָאז ַא בָאה ךיא ןוא עניזוק

 .ןסע קַאמשעג ַא זיא גנירעה ---

 טשינ סָאד לָאז ןעמ ןעוו --- טרעפטנעעג עניזוק ןיימ טָאה --- .ָאי --

 -ייב ,גנירעה גָאט ַא לָאמ ייווצ ךיוא ןעמ טסע עקירעמַא ןיא .טפָא ױזַא ןסע

 ןטנװָא ןיא ןוא גָאס

 ,טגָאזעג ךיא בָאה --- .ןיינ --

 טָאה --- גנירעה ַא יװ סיוא טעז ןעמ ןוא ,גנירעה ךס ַא ןעמ טסע ָאד ---

 .טרעפטנעעג יז

 --- ןגנירעה ןסע וצ םענייא טָאברַאפ רָאטקָאד רעד ןעוו ,זיא יו ןוא ---
 ןבָאה זומ יז ןוא טעּפמיק ןיא טגיל יורפ ַא ןעוו ,לשמל ,זיא יו --- ךיא גערפ
 ?סנסע ערעסעב

 עניזוק ןיימ טָאה --- טוג רָאג ריא זיא ,טעּפמיק ןיא טגיל ענייא ןעוו ---

 ,לכיימש ַא טימ טרעפטנעעג

 ?טוג ריא זיא סָאװרַאפ --

 רוּפ טימ ךעלכַאי ריא ןעמ טגנערב ,טעּפמיק ןיא טגיל ענייא ןעוו --

 טעּפמיק ןופ ןייטשוצפיוא קשח ןייק טשינרָאג ןַאד טָאה ןעמ .סקעבעג"רעט

 ,טרעלקרעד יז טָאה ---

 "עג ךיז ןיזוק ןיימ טָאה --- טעּפמיק ןיא ןגעלעג זיא בייוו ןיימ ןעוו ---

 םעד ןופ קלח ַא ןבעג רימ טגעלפ יז ,טוג ןעוועג ךיוא רימ זיא --- טלציוו

 ,ןגָארקעג טַאהעג טָאה יז סָאװ ,סקעבעג-רעטופ

 הווצמ ַא ןָאט וצ ביל ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטוג ןַארַאֿפ ָאד ןענעז סע ---

 א רַאפ עטצעל סָאד קעװַא ןביג ייז -- טרעלקרעד עניזוק ןיימ טָאה ---

 - .ןקנַארקי

 טרעוו ,ןבעג ןענעק סָאװ ,יד ןופ לָאצ יד סָאװ ,זיא קילגמוא רעד ---

 .טרעלקרעד ןיזוק ןיימ טָאה --- רענעלק ןוא רענעלק ץלַא

 ריא ןוא הרש הבורק ןיימ ןעמוקעגניײרַא זיא ,ןסעזעג טרָאד ןיב ךיא ןעוו

 ףיוא טרַאװעג טָאה סע ּוװ ,זיוה ןיא ךיז וצ טּפעלשעגקעװַא ךימ ןבָאה ייז ,ןוז

 .הלכ ַא סנוז ריא ,הלכ ַא רימ
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 הלכ ַא טימ ךערּפשעג ןיימ

 רָאּפ ַא ןדייר לָאז ךיא זַא ,ךימ קידנטעב ,הלכ רעד וצ ךימ טריפ ןעמ

 | .רעטרעוו עגולק

 ןיימ רימ טלייצרעד ,ןוז ריא ,סעיצַאמרָאפניא עלַא רעירפ רימ טיג ןעמ

 טָאה ןוא גנירעה טימ טלדנַאהעג ןיוש טָאה רע .טשינרָאג טנידרַאפ ,הבורק

 טָאה הלכ יד .רחוס-גנירעה ַא רַאפ רַאפרעד ךיז טלַאה רע .ןריוװעגנָא ץלַא

 ,רחוס-גנירשה ַא ןרעו ןענעק רעדיוו רע טעוװ .ןדנ סעטָאלז טנזיוט ייווצ ַא

 ךופ ןוא ,עליוו ַא ,ענייש ַא זיא ,הבורק ןיימ רעטייוו רימ טגָאז ,הלכ יד

 -לעב ןייא ןייק ָאטשינ .םירחוס ןענעז ןרעטלע עריא .החּפשמ רעקידסוחי ַא

 יד ,ןּפַאכ סָאד ףרַאד ןעמ .קילג ַא זיא'ס ,ללכה .עילימַאפ ריא ןיא הכאלמ

 זיא ןעמ .ךָאנ ךיז טגיילרעביא ןעמ לייוו ,טכַאמעג טשינ ךָאנ ןענעז םיאנת

 טימ ןדייר ךיא ףרַאד .ןרעוו ןסָאלשעג לָאז ךודיש רעד זַא ,ליוו יז .בשימ ךיז

 :סָאװ טסייוו יז ןוא .ןגַארפ טגערפ יז .עגולק ַא רעייז זיא הלכ יד .הלכ רעד

 סָאד טעװ ,ןוז ריא רַאפ רעטרעוו עטוג רָאּפ ַא ןדייו לע ךיא זַא .טגערפ יז

 ,רענַאקירעמַא םעד ,ךימ טיג ןעמ .גנוקריוו עסיורג ַא הלכ רעד ףיוא ןבָאה

 ,טלעג יו רעסעב זיא בורק רענַאקירעמַא ןַא .ןדנ ןיא ןיירַא

 רַאפ זיא סע .הלכ רעד טימ ןדייר וצ גנודַאלניײא יד ןעמונעגנָא בָאה ךיא

 רעקידלטעטשניילק ַא טימ ןדייר וצ גנובעלרעביא עטנַאסערעטניא ןַא רימ

 ' .הלכ

 ךײלַא ךימ טזָאל ןעמ .הלכ רעד טימ הבורק ןיימ ןופ זיוה ןיא ךיז ךיא

 .ןתח רעד ןעוועג טלָאװ ךיא יװ ױזַא ,ריא טימ

 טָאה ןעמ ןעמעװ ,לדיימ קידוװענח ,גנוי קידלטעטשניילק ַא ,הלכ יד

 קרַאטש ךיז טליפ ,שטנעמ רעקיטכיוו ַא רָאג ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג אמתסמ

 לקנעב סָאד טקור יז .זעוורענ זיא יז .רימ רַאפ ארומ טָאה יז .םעווקַאבמוא

 -ץיירק ןגנערטש ַא ףיוא ןעמענ יז לעוו ךיא זַא ,טניימ יז ,רעהַא ןוא ןיהַא

 ,סָאװ טסייוו רעוו ןגערפ יז לעװ ךיא זַא ,רעהרַאפ

 ךעק סָאװ .םעווקַאבמוא לסיבַא טליפעג ךיוא ךיז ביײהנָא ןיא בָאה ךיא

 ?הלכ ַא ,לדיימ קידלטעטשניילק גנוי ַא טימ ןדייר ךיא

 ףיא ,ןקָארשעג ךיז טָאה יז .עמוטש ןסעזעג עלייוו עשּפיה ַא ןענעז רימ

 ףימ ןופ ןעמ טָאה םדוק ?רימ ןופ ןעמ ליוו סָאװ ,שימָאק ןעזעגסיוא בָאה

 .ןכדש ַא ןרעוו ךיא ףרַאד טציא .טלעג טרַאוװרעד

 '.טקערש ןוא ךיז טמעש סָאװ ,לדיימ םעד ףיוא תונמחר ןגָארקעג בָאה ךיא

 ףיא ןגעוו ןגערפסיוא יז ןביוהעגנָא ןוא ךערּפשעג םעד טנפעעג ךיא בָאה .ךיז

 .אנשזובארּפ לטעטש

 פז סָאװ ,ןכַאז ןגעו טגערפעג ץלַא יז בָאה ךיא .טרעפטנעעג טָאה יז
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 זַא ,טליפעג טָאה יז .ןכַאז עטכייל ריא גערפ ךיא זַא ,ןעזעג טָאה יז .טסייוו

 יױעמַאזקע םעד סיוא רימ ייב טלַאה יז

 -עג ןיוש רימ טָאה יז זיב ,רעטסיירד ןוא רעטסיירד ץלַא ןרָאװעג זיא יז

 .עקירעמַא ןגעוו ןגַארפ טלעטש

 -ַאב ןרָאװעג רימ טימ ךערּפשעג ןיימ ןופ טייצ רעצרוק רעד ןיא זיא יז

 .ץרַאה ריא טנפעעג רימ רַאפ ןוא ,רימ וצ יורטוצ ןגָארקעג ,טעדניירפ

 ןיימ רָאנ ,םיכודיש ךס ַא ריא טדער ןעמ זַא ,טלייצרעד רימ טָאה יז

 -- ךָאד רעבָא .ריא טלעפעג בורק
 ,רימ טימ ןפָא ןדייר וצ ןטעבעג ריא בָאה ךיא .טלקנעווקעג ךיז טָאה יז

 ,טגָאזעג יז טָאה -- ןבעל ןייק טשינ טכַאמ רע ---

 .תמא ןעוועג ךָאד זיא'ס .ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג טשינ םעד ןגעוו בָאה ךיא

 :רעטייוו טדער יז
 ?טפעשעג סוג ַא סָאד זיא .רחוס-גנירעה ַא זיא רע זַא ,טגָאז ןעמ ---

 -- גנירעה ךס ַא ָאד טסע ןעמ זַא ,עז ךיא רעבָא .טשינ סייוו ךיא ---

 ,ךיא גָאז

 רעבָא --- יז טגָאז --- גנירעה ךס ַא ךיוא ןעמ טסע לטעטש ןיימ ןיא ---

 ,גנירעה טימ ןעלדנַאה ןופ ןקילג ןכַאמ לָאז ןעמ זַא ,טרעהעג טשינ בָאה ךיא

 ַאזַא סָאװ טרעדנּוװ ךימ --- ךיא טגָאז -- ?ןקילג ָאי ןעד טכַאמ רעוו ---

 .תילכת ןגעװ טדער ,שיטקַארּפ ױזַא טדער לדיימ גנוי

 טגייל ןעמ ּוװ --- יז טגָאז -- ?טײקשיטקַארּפ זדנוא טפלעה סָאװ ---

 ,טכעלש םיא זיא ,ןקנַארק םעד

 .ןָאטעג ץפיז ןפיט ַא טָאה יז

 .טשינ טגָאז רעבָא ,ןגָאז סעּפע ליוו יז זַא ,ליפ ךיא

 .ךיא גָאז --- ןדייר ץלַא רימ רַאפ טסנעק וד ---

 ףיא בָאה ןדנ ךס ןייק --- יז טגָאז --- תמא םעד ןגָאז ךייא לעװ ךיא ---

 ךיא .זילב טדער רע .טשינ טָאה רע רעבָא ,ןדנ וצ טגָאז עטַאט ןיימ .טשינ

 טגערפ רענייק ,גייווש, :רע טגָאז ,"?ןדנ ןעמענ וטסעוװ ּוװ ,עטַאט/,, :םיא גערפ

 ןיימ זַא ,ןגָאז ךיא לָאז .טשינ ןבָאה ,ןדנ וצ ןגָאז סָאװ ,עלַא .*!טשינ ךיד

 ךודיש ַא ןָאט ךָאד ליװ רע ?ןָאט ,ךעבענ ,רע לָאז סָאװ ?ּפָא טרַאנ עטַאט

 ךיא לָאז סָאװ .טרעוו ןייק טשינ ָאד ךָאד טָאה ןדנ ןָא לדיימ ַא .רימ טימ

 .הצע ןַא ןימ טיג ?ןָאט
 ַא ךָאנ זיא סָאװ ,לדיימ םעד ףױא ץרַאה סָאד ןסירעג רימ טָאה סע

 .ןגיוושעג בָאה ךיא .קיצרַאה ןוא שיטקַארּפ ױזַא טדער ןוא ,דניק

 --- יז טגָאז --- ןבָאה טשינרָאג רע טעװ ןדנ םעד ןופ זַא ,רימ טביילג ---

 .ןרעוװנָא רעדָא ןסעפיוא םיא טעװ רע
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 ,ןגָאז וצ סָאװ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא .ןגיוושעג ץלַא בָאה ךיא

 טשינ לדיימ ַא ףרַאד --- טגָאזעג רעטייוו יז טָאה --- עקירעמַא ןיא ---
 ,הסנרּפ ןגעוו טשינ ךיז טגרָאז ןעמ ןוא ןדנ ןייק

 :טגערפעג ךימ ןוא הרש הבורק ןיימ ןעמוקעגניײרַא זיא ָאד
 ?ונ ---

 ,טגָאזעג ךיא בָאה --- לדיימ ןייש ןוא גולק ,רעייט ַא ---

 טגערפעג יז טָאה -- !בורק רענַאקירעמַא ןיימ ריד טלעפעג יוװ ןוא ---
 ,הלכ רעד ייב

 .טרעפטנעעג יז טָאה --- !רימ ףיוא רָאי ַאזַא ---

 ,הבורק ןיימ טגָאזעג טָאה --- ןיבמ ַא עקַאט ךָאד טסיב ---
 -ַאב ןעװעג זיא סָאװ ,טניירפ-טנגוי ַא רעניימ ןעמוקעגניײרַא זיא ָאד

 ,טּפַאנש לשעלפ ַא טכַארבעגנײרַא טָאה רע .הבורק ןיימ טימ טעדניירפ
 ,םייחל ןעקנורטעג דלַאב טָאה ןעמ

 .ןסייברַאפ וצ ךעקעל ןבעגעג הלכ רעד דובכל טָאה הבורק ןיימ

 !הסנרּפ ןוא טנוזעג וצ --- טניירפ ןיימ ןפורעגסיוא טָאה --- !םייחל ---

 -ַאּפ ןיא ןייז עלַא ןלָאז רימ --- טגָאזעג הלכ יד טָאה -- !םייחל --= |
 .עניטסעל

 | ,טרעפטנעעג עלַא ןבָאה !ןמָא ----

 עג הנותח לרָאּפ עגנוי סָאד טָאה ,ןרָאװעג ריֹוועג רעטעּפש ןיב ךיא יו
 ,ללטעטש ןופ ןדִיי ערעדנַא עליפ טימ ןעמוקעגמוא ןענעז ייז ןוא טַאָה

 הסנרּפ טָאה סָאװ דַיי ַא

 ךיא בָאה ,לטעטש ןיימ ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ןיא

 סָאד .הסנרּפ ןגעוו טגָאלקַאב טשינ ךיז טָאה סָאװ ןדִיי ןייא זיולב ןפָארטעג

 ,רעבערגַאב רעד ,ןרבק רעד ןעוועג זיא

 ַא טָאה רע .גיוא ןַא ףיוא דנילב זיא רע .ץרּפ המלש זיא ןעמָאנ ןייז

 "רעטנוא סע טָאה רע לייוו ,הלילח ץרוק טׂשינ זיא לדרעב ןייז ,לדרעב ץרוק
 ךיז ןרַאּפש סָאװ ,םינשקע ךעלדרעב יד ןופ ענייא זיא סע לייוו רָאנ ,ןריושעג

 -עג זיא סע ןוא ןָאטעג ץָארּפש ַא טָאה סע .ןסקַאװפיוא טשינ ןליוו ןוא ןייא
 .ןייטש ןבילב

 -עגקעװַא ןיב ךיא רעדייא ,ןרָאי עניימ ןיא ןקז ַא טציא ןיוש זיא רע

 ןוא ןַאמרעגנוי ןייק ןעועג טשינ ךיוא ןיוש רע זיא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ
 .לטעטש ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג

 -ַאב טָאה רע .זיולק רעװָאקטרָאשט רעד ןופ שמש רעד ןעוועג זיא רע

202 



 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 תרשמ רעד ןעוועג זיא ןוא םיתמ יד ןבָארגַאב טָאה רע ,םיטַאנעלַאב יד טניד

 .תונותח ןוא ןתירב עלַא ףיוא
 תויוול ןופ .םיא ןָא ,הנותח רעדָא ,תירב ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא'ס

 רע ,תמ םעד ןגָארטעג טָאה רע ,תמ ןטימ ןסעזעג זיא רע .טדערעגּפָא זיא

 ןָא ןוא טַאהעג הנותח טשינ רענייק טָאה םיא ןָא .תמ םעד טגרָאזרַאפ טָאה

 .ןרָאװעג ןבָארגַאב טשינ רענייק זיא םיא

 ארומ ךעלקערש םיא רַאפ ןבָאה ,רעדניק ןעוועג ןענעז רימ ןעוו ,רימ

 ,טַאהעג
 ןבָאה רימ .סַאג ןיא טנװָא ןיא ןייג ןבָאה ארומ טלָאמעד ןגעלפ רימ

 ,םלוע תיב ןרַאפ ,טנעװ יד ףיוא סנטָאׂש יד רַאפ ,םידש רַאפ טַאהעג ארומ

 ,םיתמ רַאפ סרעדנוזַאב ןוא

 טרעדנּוװַאב (ןפורעג םיא ןעמ טָאה ױזַא) שמש ןדנילב םעד ןבָאה רימ

 רעד ןיא ןוא ,םיתמ רַאפ ךיז ןקערש טשינ ןייז רַאפ ,טייקשידלעה ןייז רַאפ

 ןבָאה ארומ טשינ ןעמ לָאז יװ .טַאהעג ארומ ןײלַא םיא רַאפ טייצ רעבלעז

 טגָארט ןוא תמ ַא טימ ןורָא ןַא םערָא ןרעטנוא טמענ סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ

 רענייק ןוא םיתמ רעטיול ןשיוװצ םלוע-תיב ןפיוא םורַא ךיז טיירד סָאװ ,םיא

 .טשינ םיא טעּפעשט

 -עג טשינ טָאה סָאװ לטעטש ןיא רעקיצנייא רעד ןעוועג טציא זיא רע

 רעד ץלַא זיא רע .ןטמַא עבלעז יד ןָא ץלַא ךָאנ טלַאה רע ,הסנרּפ ןייז ןטיב

 ןיא ןדייר ןרַאפ זיולק ןופ ןבײרטוצסױרַא ןעמעוו רעבָא .ןרבק רעד ןוא שמש

 יװַאד טשינ טמוק גרַאװגנוי סָאד .טשינ ןיוש רע טָאה ,לָאמַא יוװ ןענװַאד ןטימ

 ןגירקסױרַא םיא ןופ ליוו ךיא סָאװ ץלַא .קינײװ דימת יװ ךָאנ טדער רע .ןענ

 ,טרָאװ ןייא טימ זיולב טרעפטנע רע .ןגַארּפ םיא ןלעטש ךרוד זיא

 ?הסנרּפ ריא טָאה ---
 .ָאי ---

 ?תונותח ךס ַא ןַארַאפ זיא ---
 ,ןייג ---

 ?ןתירב ןוא ---
 ,ןיינ ---

 ?תויוול ןוא ---

 ,ךס ַא --
 ,לָאמַא יװ ןשטנעמ ליפוזַא ָאטשינ ָאד טציא ךָאד ןענעז סע רעבָא ---

 .ךיא גָאז --- םיתמ רעקינייװ ןייז ךָאד ףרַאד

 :טגָאזעג ןוא טכַארטעגכָאנ לסיבַא טָאה רע

 ,עטלַא ךס ַא טציא ןַארַאפ --
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 ןטַאדידנַאק רעמ ָאד טציא ןענעז סע זַא ,טניימעג םעד טימ טָאה רע
 ,לָאמַא יװ םלוע-תיב ןרַאפ

 ,ףתוש ַא טָאה רע זַא ,ןגָארקעגסױרַא םיא ןופ ךיא בָאה ןגַארפ ךס ַא ךָאנ
 ,םיתמ יד ןגָארט םיא טפלעה סָאװ ,ןוז םענעגייא ןייז

 םלוע-תיב ןפיוא

 .םלוע-תיב ןפיוא ןעגנַאגעג רימ טימ זיא רע

 רעטסיירד ןרָאװעג רע זיא ,םירבק יד ןבעל ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו
 ךיז רע טליפ עטיוט יד ןשיוצ זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע .ןדייר ןבױהעגנָא ןוא
 רע טדער ױזַא ,עקידעבעל יד ןשיװצ קיניײיװ טדער רע יו טקנוּפ .רעשימייה

 ,םייה רעד ןיא ךיז ייב יו ךיז רע טליפ ָאד .עטיוט יד ןשיװצ ךס ַא

 ,טרָאד טגיל סע רעו טרעלקרעד רבק ןדעי ןגעוו רימ טָאה רע

 רע זיולב .טרָאװ ןייק ןדייר טפרַאדעג טשינ ךיא בָאה םלוע-תיב ןפיוא

 ,טדערעג טָאה

 ריבג םעד ייב --- רימ רע טזייוו --- ריבג רעד ןוא רעד טגיל ָאד טָא --
 טָאה דִיי רעד .שינייר רָאּפ ַא ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא דַיי ַא לָאמַא טָאה
 .כר םוצ ןעמונעג םיא טָאה ריבג רעד .ןעוועג הדומ ךיז ןוא טַאהעג הטרח
 טָאה בר רעד .ךיוא ריבג רעד .םלוע-תיב ןפיוא ָאד ךיוא ןיוש זיא בר רעד

 -טנעעג טָאה דִיי רעד ."?ןָאטעג סָאד וטסָאה סָאװרַאפ; דיי םעד טגערפעג

 ."תבש ףיוא טפרַאדעג בָאה ךיא; :טרעפ

 רעטייו שמש רעד טלייצרעד -- ריבג םעד טגערפעג טָאה בר רעד ---

 רע; :טגָאזעג ריבג רעד טָאה !ןבעג םיא ךיא לָאז ףָארטש ַא רַאפ סָאװ ---

 טָאה דיי רעד ."ןענעבנג טשינ רעמ טעװ רע זַא ,ךייא וצ טנַאה יד ןבעג לָאז

 דיי רעד זַא ,ןעז לָאז רע ,ריבג םוצ טגָאזעג ןַאד טָאה בר רעד .ןָאטעג סָאד

 . .טגָאזעגוצ סע טָאה ריבג רעד .ןענעבנג ןפרַאד טשינ ןוא תבש ףיוא ןבָאה לָאז

 ,דמלמ ַא רעניימ ,דמלמ ַא ףיוא ,רבק ןרעדנַא ןַא ףיוא ןָא רימ טזייוו רע

 ארמג רימ טימ ןענרעל ןצעזקעװַא ךיז טגעלפ רע .לענׂש ןדייר טגעלפ סָאװ

 רע זעוװ .ןטלַאהכָאנ ןענעק טשינ םיא געלפ ךיא .גוצלענש ַא יו ןעילפ ןוא

 ךיא זַא .בײהנָא םייב ןעוועג ךָאנ ךיא ןיב ,טַאלב ַא טשימעגרעביא ןיוש טָאה

 ,ךיוא ביוט ןעוועג זיא רע .טרעהעג טשינ רע טָאה ,ןגערפ סעּפע םיא געלפ

 ןעוועג זיא דענעי .דמלמ ןטייווצ ַא ןופ רבק ןפיוא ןָא רימ רע טזייוו טָא

 ַא זַא .סעכ ןיא ןרָאװעג רע זיא טייקיניילק רעדעי ןופ .ןסעכ לעב רעסיורג ַא

 ,דימלת ַא ףיוא ןגירשעג רע טָאה ,זָאנ רעד ףיוא טלעטשעג םיא ךיז טָאה גילפ

 ,םיא ףיוא ןעיירש טגעלפ סָאװ ןיציבר רעד רַאפ ןבָאה ארומ רעבָא טגעלפ רע
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 ןבעל ןײמ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -קנַאד ןייז ןגעלפ רימ .םיא ףיוא ןיציבר יד ןוא זדנוא ףיוא ןעיירש טגעלפ רע
 ,זדנוא רַאפ םיא טימ ּפָא ךיז טנכער יז סָאװ ןיציבר רעד רַאב

 .שטייד ןופ רערעל ַא ןופ רבק ַא ףיוא רימ רע טזייוו טָא

 תבש ןדעי .ץיוו ןוא רָאמוה טימ לופ ,ּפָאק רעפרַאש ַא ןעוועג זיא רענעי
 ןרַאפ שודיק ןכַאמ ,ּפָאק טייז ןייא ףיוא למיירטש ַא ןָאטנָא ךיז רע טגעלפ
 טָאה רע .ןעמעלַא ןופ ןכַאמ קזוח ןוא סַאג ןיא ןלעטשקעװַא ךיז ,ןענוװַאד
 ןופ טכַאלעג טָאה רע ,םידיטח יד ןופ טכַאלעג טָאה רע ,עכייר יד ןופ טכַאלעג
 ןייקא .רעדניק טימ הרות ןענרעל ייז ןוא טשינרָאג ןסייוו סָאװ ,םידמלמ יד
 .ןגָאז תואיבנ רע טגעלפ ,"ןענעק טשינ טעװ ,ייז ייב טנרעל סָאװ ,רענייא

 ןוא ךעלטרעוו ענייז וצ ןרעהוצנייא ךיז טַאהעג ביל ןבָאה טיילעגנוי

 .ןכַאל

 ןכַאל ןוא לטעטש ןרעביא ןגָארטעצ ןציוו ענייז טגעלפ ןעמ

 טשינ ןבָאה ןרעטלע יד לייוו ,םידימלת ךס ןייק ןבָאה טשינ טגעלפ רע

 .ןפורעג םיא ןעמ טָאה ױזַא ,*ץל; ַא ייב ןענרעל ןלָאז רעדניק ערעייז טלָאװעג

 ,הסנרּפ יו רעקיטכיוו ןעוועג תונציל ןייז זיא םיא ייב רעבָא

 -עג ,לטעטש ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא סָאװ טייצ עצנַאג יד בָאה ךיא

 טשינ סָאד בָאה ךיא .רערעל רענעי יװ גנילציוו ַא ,"ץל, טרָאס ַאזַא טכוז

 טָאה לטעטש סָאד .טשינ טסַאּפש ןעמ .רעמ טשינ ךיז טלציוו ןעמ .ןענופעג

 ,רָאמוה םעד ןריולוַאפ

 ףעיורפ ערעייז טימ םיריבג ןופ םירבק עכעלטע רימ רע טזייוו טָא ןוא

 ,דיסח ַא טָא ןוא דמלמ ַא רעדיוו זיא טָא ןוא .ןעלטיט טימ תובצמ עסיורג

 ןיא ןסַאג יד ןיא ןצנַאט ןוא רוכיש ןייז סטכַאניוצ-קיטיירפ ןדעי טגעלפ סָאװ

 ,עטָאלב רעד

 זיא טייקכעליירפ יד .ןדִיי עכעליירפ עכלעזַא רעמ טשינ ןעמ טעז טציא

 ,לטעטש ןופ קעװַא

 ןעמ ןוא ןסקַאוװעג ךיוה ןעוועג זיא סָאװ ,ןדַיי ַא ןופ רבק ַא זיא טָא ןוא

 ןעמ טָאה *רעגנַאל רעד לקנַאי; .רוביגה ןושמש ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה

 ןסַאמ ןגָאלש טנעקעג טָאה רע זַא ,טגָאזעג םיא ףיוא טָאה ןעמ .ןפורעג םיא

 טָאה רע .ןגָאלשעג טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע רעבָא .לָאמַאטימ ןשטנעמ

 ,הרות ןענרעל ףיוא הרובג ןייז ןבעגעגקעווַא

 .דמלמ ַא רעדיוו ןוא ריבג ַא רעדיוו זיא טָא ןוא

 !םידמלמ טימ םיריבג ,עיטַארקָאמעד ןימ ַא רַאפ סָאװ
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 ד לע פ ס ע טָאג אנ ח

 רבק סנטַאט ןיימ ייב

 .ןטַאט ןיימ ןופ רבק םוצ טָא ןוא ןדייז ןיימ ןופ רבק םוצ ךימ טריפ רע

 ,ןטָאט ןיימ ןופ רבק םוצ ןעמוק לע ךיא ןעוו זַא ,טניימעג בָאה ךיא

 ןבילבעג ןטונימ עטשרע יד ןיא ןיב ךיא .ןיינ רעבָא .ןכערבנעמַאזוצ ךיא לעוװ

 -ָאפ ןיימ ןופ דליב סָאד .םירבק ערעדנַא ייב יו טקנוּפ ,קיטליגכיילג ןייטש

 -סיוא רימ ךיז טָאה סע .ןגיוא יד רַאפ קידעבעל יוװ ןענַאטשעג רימ זיא רעט

 סע יװ ןוא רימ טייג סע יו ךימ טגערפ ןוא ךימ טסירגַאב רע זַא ,ןזיוועג
 .רעדניק ערעדנַא ענייז טייג

 רוצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ ןעוו ,לטעטש ןופ ןרָאטעגסױרַא ןענעז רימ

 ףַארג רעד טניֹוװעג לָאמַא טָאה סע ּוװ ףיוה ַא ,ץַאלַאּפקסװָאכַאלַאג םעד
 ןסייהעג ךיא בָאה ,רעטסינימידנַאלסױא רעשיכיירטסע רעד ,יקסווָאכַאלַאג

 םעד ףיוא טקוקעג בָאה ךיא .טונימ רָאּפ ַא ףיוא ןייטׂש ןביילב הלגע-לעב םעד

 ךוא ןיהַא ןריצַאּפש לטעטש ןיימ ןופ טנגוי יד טגעלפ לָאמַא .ץַאלַאּפ ספַארג

 א טקוקעג בָאה ךיא .ןריזַאטנַאפ ןוא ןריטוקסיד ,ןעגניז ןעמ טגעלפ טרָאד

 ,טריזַאטנַאפ סָאװ ,לגנִיי ַא סלַא ךיז ןעזעג ןוא םעד ףיוא עלייוו

 שסייר סע יו טליפעג ךיא בָאה ,טרָאד ןופ ןרָאפעגקעװַא ןענעז רימ ןעוו

 .יץרַאה קיטש ַא רימ ןופ ּפָא ךיז
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 עצינלימ ןייק רָאּפ ךיא

 -שָארד ַא ףיוא ןרָאפ עלעגנִיי ןייז ןוא ןמלז ןיזוק ןיימ טימ ןעמַאזוצ ךיא

 ןַאב רעד טימ ןרָאפ לע ךיא ןענַאװ ןופ ,וװָאשטשרַאב ןייק עלַאקס ןופ עק

 ,עצינלימ ןייק

 געלפ ךיא .טנַאקַאב קרַאטש רימ ןענעז סָאװ ,רעצעלּפ ךרוד רָאפ ךיא
 עג ןיהַא זיא רע ןעוו ןעמענטימ ךימ טגעלפ עטַאט ןיימ .ןרָאפ טרָאד טפָא

 -ַאב ךס ַא ןפערט ןעמ טגעלפ וװָאשטשרַאב ןייק זיב לטעטש ןיימ ןופ .ןרָאפ

 טציא .לדרעפ ןייז טימ ןגָאירעביא ןווּורּפ טגעלפ ןרעדנַא םעד רענייא .עטנַאק

 ,טשינ םענייק ןעמ טפערט

 סָאד טסייה װָאקנַאװיא ,ףרָאד טנַאקַאב ַא ,ףרָאד ַא ךרוד ןרָאפ רימ

 ערעייז ןבעל םירעיוּפ ןעייטש סע ,לָאמ ךס ַא ןעוועג טרָאד ןיב ךיא .ףרָאד

 ,עטנוזעג ,עשרעיוּפ ןענעז ערעייז רעמינּפ יד ,ןצלעּפ ןיא ןָאטעגנָא ,רעזייה

 ,טולב טימ לופ

 טימ טצירּפש סע .ןפיול ,ןעגנירּפש ךעלגנַיי עשינַיַארקוא יװ עז ךיא
 ,טנגוי טימ ,ןבעל

 רעשידִיי רעד וצ טנגוי רעשינַיַארקוא רעד ןופ דיישרעטנוא ןַא רַאפ סָאװ

 !לטעטש ןיימ ןופ טנגוי

 ,טולב ןָא זיא טנגוי רעזדנוא ןוא ,זָאלגרָאז ,קידעבעל ןענעז רענַיַארקוא יד

 ךיא ,ץרעמש-טלעוו םעד ןגצוו ייס ,ךיז ןגעוו ייס גרָאז טימ .לופ ,גנונעפָאה ןָא

 ךעלדיימ ןוא םירוחב ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ייב ןעוועג ןיב ךיא יוװ ךיז ןָאמרעד

 ןופ לַאזקיש םעד ןגעוו טגרָאזעג קרַאטש ךיז ןבָאה ייז ןוא לטעטש ליימ ןיא

 -ַאּפש ןיא טייהיירפ רַאפ ףמַאק רעד ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד זיא סע) עינַאּפש

 טשינ טפלעה ןוא טגייווש עקירעמַא סָאװרַאפ טגערפעג ךימ טָאה ןעמ .עינ

 ,(ןטסישַאפ יד ןגיזַאב

 ןטרַאװ וצ טייצ ָאד בָאה ךיא ,וװָאשטשרַאב ןיא ןיירַא ךעלדנע םוק ךיא

 .עצינלימ ןייק ּפָא טייג גוצ ןיימ זיב העש ייווצ

 רעקינייו טשינ סיוא ןעעז ייז ,לטעטש ןופ ןשטנעמ יד ףיוא קוק ךיא

 ,לטעטש ןיימ ןופ ןדִיי יד יװ קיטעמוא

 ןופ רעמינּפ עכעליירפ עטנוזעג יד ןעזעג טשרע בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ

 ןוא טײקסַאלב יד ןגיוא יד ןיא קרַאטש ךיז טפרַאװ ,םירעיוּפ רענִיַארקוא יד

 .ןדִיי יד ןופ טייקיטעמוא
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 דר לע פ סעטָאג אנהח

 ןבָאה עלַא טעמכ ,לטעטש ןיימ ןיא יו ןעמָארק לָאצ עסיורג ַא עז ךיא

 רךיא ןיב ,עטנַאקַאב ןייק טשינ לטעטש ןיא ָאד בָאה ךיא יװ ױזַא .ןעמָארק

 הנוק ַא ןײגנײרַא ןעז ךיא לע יצ ,ןעמָארק יד ףיוא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג

 .הנוק ןייק ןעזעג טשינ ןוא ןענַאטשעג ךיא ןיב העש ייווצ טעמכ .ייז ןיא

 ןיימ טימ ךיא .עצינלימ ןייק ווװָאשטשרַאב ןופ ןַאב רעד טימ רָאפ ךיא

 ערעדנַא יד .ןריׂשזַאסַאּפ עׂשידַיי עקיצנייא יד ןענעז עלעגנִיי ןייז ןוא ןיזוק

 .רענַיַארקוא ןוא ןקַאילַאּפ ןענעז

 .דרָאב רעצרַאװש ַא טימ דַיי ַא ןגיטשעגנייא זיא עיצנַאטס ַא ףיוא

 רע .רענעקָארשרעד ַא ,רעטרעקיוהעגנייא ןַא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע

 רענייא יװ ױזַא ,ןירַא ןגיוא יד ןיא ןשטנעמ יד ןקוק וצ טַאהעג ארומ טָאה

 .טעליבדןַאב ַא ןָא טרָאפ סָאװ

 ,ןדייר ןביוהעגנָא ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 שידיי ַא ןרעה וצ היחמ ַא זיא סע -- רע טגָאז --- שידִיי טדער ריא ---

 ?ריא טמוק ןענַאװ ןופ .ןַאב רעד ףיוא ןדִיי ַא ןעז ןוא טרָאװ

 ,ךיא גָאז --- קרָאי-וינ ןופ ---

 ןיש !קרָאיהינ -- ןּפיל יד טימ רע טעקָאמשט -- !קרָאייוינ ןופ ---

 !רָאטַאנרעבוג רעשידִיי ַא ָאד ךָאד זיא טרָאד .לטעטש ַא לָאמניײא

 ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טכַארטַאב ךימ טָאה רע

 -ייז ַא טימ טייק ענעדלָאג ןייק טשינ טגָארט ריא ןוא קרָאי-וינ ןופ ---

 ירע טגערפ -- !רעג

 ןטייק ענעדלָאג ןייק טשינ ןגָארט סָאװ ,קרָאיוינ ןיא ןדִיי ןַארַאפ ---

 ,ךיא גָאז ---

 ,טייק רענעדלָאג ַא ןָא טוג ייז זיא סע --- רע טגָאז --- טשינ טכַאמ'ס ---

 טלָאװעג ךימ ןעמ טָאה ,לגנַיי ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןָא ךימ טקוק ריא יװ

 ןרָאפ טלָאװעג טשינ ךיא בָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמענ

 ,םיא ךיא גערפ --- ?סָאװרַאפ

 .המהב ַא ןעעווג ןיב ךיא לייוו --- ,רימ רע טרעפטנע --- ?סָאװרַאֿפ ---

 סָאװ :רימ טגָאז .רעטיב ױזַא ןייז טעװ ןליוּפ ןיא זַא ,טסוװװעג טָאה רעוו

 ?ןלױוּפ ןיא זדנוא טימ ָאד ןייז טעוװ

 ,ןגיוושעג בָאה ךיא

 :טגָאזעג ןוא דרָאב רעד ייב ןעמונעגנָא ךיז טָאה רע

 טעװ ןוא חישמ ןעמוק טעוו'ס רעדָא :ייווצ יד ןופ סנייא ןייז טעוװ סע

 עלַא זדנוא טעװ ןוא רעלטיה ןעמוק טעוו'ס רעדָא ,תולג ןופ ןזיילסיוא זדנוא

 .ןענעגרהסיוא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -עגנָא ךיז טָאה סָאװ ,דָיי רעד ןגיוא יד רַאפ טציא ךָאנ רימ טייטש סע

 .ןעמוק טעװ רעלטיה זַא ,טגָאזעג תואיבנ ןוא דרָאב רעד ייב ןעמוצ

 .רעירפ עיצנַאטס ַא זיב רָאנ ,עצינלימ ןייק טקעריד טשינ טרָאפ ןַאב יד

 -עגנײרַא ךימ ןוא רעדניק עריא טימ עניזוק ןיימ טרַאװרעד ךימ טָאה טרָאד:

 .עצינלימ לטעטש ןיא טריפ:

 -סטרובעג ןיימ ןופ העש ייוצ ַא ךיז טניפעג עצינלימ לטעטש סָאד

 ןוא ןיבר םוצ ןטַאט ןיימ טימ ןרָאפ טפָא ןיהַא געלפ ךיא .עלַאקס לטעטש

 .רעדורב ַא סרעטָאפ ןיימ ,רעטעפ ןכייר ןיימ וצ ךיוא

 ןיז ענייז .ןברָאטשעג זיא רע .יבר ןייק ָאטשינ טרָאד ןיוש זיא טציא

 ,רעמ טשינ ןיוש טבעל רעטעפ ןיימ .םייבר ןייק ןייז טשינ ןליוו

 ,טגָאז ןעמ יװ ,זיא עכלעו ,רעטכָאט סרעטעפ ןיימ וצ רָאפרַאפ ךיא

 ,ךיא וצ ןעמוק לָאז ךיא עשרַאװ ןייק טריפַארגעלעט רימ טָאה יז .ךייר רעייז

 ןופ טדערעג ריא טימ בָאה ךיא .ןָאפעלעט ַא ךיז טניפעג זיוה ןיא ריא ייב

 ןָאפעלעט ַא טָאה סָאװ ,עקיניײװ יד ןֹופ זיא יז .ןָאפעלעט ןכרוד לטעטש ןיימ:

 ,ךייר זיא יז זַא ,זײװַאב ַא ןײלַא זיא סָאד ,זיוה ןיא

 ,ןיײרַא לטעטש םעד ןיא קידנרָאפ געוו ןפיוא ,טייצ רעצנַאג רעד ןיא

 בָאה ךיא סָאװ ,םינוגינ עשידיסח יד ןרעיוא יד ןיא ןעגנולקעג רימ ןבָאה

 יד ןגיוא עניימ רַאפ ףױרַא ןעמיוש סע .ןיבר םייב טרעהעג לָאמַא טרָאד

 סָאװ ,םידיגנ ןוא תוכאלמ:ילעב ,םירחוס ,םידמלמ ,ןדִיי עקידנצנַאט ךעלדערי

 טימ ,לדרעב דנָאלב ןייש ַא טימ קידצ רעגנוי ַא ,ןיבר םעד דובכל ןעקסעילּפ

 רענישזיר ןופ לקינייא ןַא ןעוועג ויא רע ,ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןכעלביל ַא;

 ,ןיברג

 "טא ןיא ןוא דייז ןיא טצוּפעגסױא ,טייז ַא ןיא ןייטש טגעלפ יבר רעד

 "ניק יד) ךירעו ןטלעטשעגפיוא ןַא טימ למיירטש םענעטעמַאס ַא ןיא ,סַאל

 ,(סכירעוו עטלעטשעגפיוא טימ ךעלמיירטש ןגָארטעג ןבָאה רענישזיר ןופ רעד:

 "יסח יד ףיוא ןקוק ןוא ,רעדעל םענעשריה ןופ ךעלעוויטש עדנצנַאלג ןיא ןוא;

 ,ןצנַאט סָאװ ,םיד

 עקידנצנַאלג סניבר ןפיוא ןקוק ןוא ןייטש טייצ עצנַאג יד געלפ ךיא

 ןעק ךעלעוויטש עכלעזַא ןיא זַא ,טניימעג טלָאמעד בָאה ךיא .ךעלעוויטש

 ןרעו וצ ידכ ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ ,טרעלקעג בָאה ךיא ןוא קידצ ַא ןייג זיולב-

 .ךעלעוויטש עכלעזַא ןגָארט ןוא קידצ ַא

 ,עזייר טונימ ןצפופ ַא לטעטש ןופ זיא סָאװ ,עיצנַאטסדןַאב רעד ייב
 תרגיק ַא ןזָאלעגרעביא םיא בָאה ךיא) ןֹוז ַא סעניזוק ןיימ טרַאוװרעד ךימ טָאה;

 ערעגנִיי ,סניזוק ייווצ ךָאנ ןוא (עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא ןעוו
 ,טנגוי ןיימ ןופ םיוק קנעדעג ךיא עכלעוו ,עניזוק עניימ ןופ רעדירב
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 ד ל צפ ס עטָאג .אנח

 סיורג ַא ,זיוה סעניזוק ןיימ וצ טריפעגּפָא עקׂשָארד ַא ןיא ךימ טָאה ןעמ

 ,ןטרָאג ַא ןוא ןרעמיצ ךס ַא טימ ,זיוה

 -ַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טָאה ןוז יד .רענייש ַא ןעוועג זיא גָאט רעד

 ןענופעג ךיז בָאה ךיא סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד טייז ץנַאלג ריא ןיא ןזיוו

 -פיוא עמערַאװ יד ,עניזוק ןיימ ןופ גנוניוװ עכייר ,עסיורג יד .עיצילַאג ןיא

 ךיב ךיא זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ,םיבורק עניימ ןופ עמַאנ

 ,טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןלַאפעגנײרַא

 בייוו ןייז טימ ןוז ריא טניֹוװ ,זיוה ריא ןיא ,עניזוק ןיימ טימ ןעמַאזוצ

 ,טסניד ַא ןוא ךעלרעדניק עניילק יירד ןוא

 ,טיירגעג ןעוועג ןיוש זיא שיט רעד

 רעמ ןעוועג שיט םייב ןענעז רימ ,ןסע טצעזעגקעװַא עלַא ךיז ןבָאה רימ

 .ןשטנעמ ןינמ ַא יו

 ךוא ריב ,סּפַאנש .סנסע עקַאמשעג עשירפ טגנַאלרעד טָאה טסניד יד

 ,שיט םייב טלעפעג טׂשינ ךיוא טָאה ןייוו

 עניימ ןופ ,לטעטש םערָא ןַא ןופ ןעמוקעג טשרע ןיב ךיא יוװ םעדכָאנ

 ןיא ןײרַא לָאמַאטימ ןיב ךיא יו טליפעג ךיא בָאה ,םיבורק עמערָא עקיטרָאד

 | .ןדעדזג ַא
 -ַאג ַא ןיא גָאטימ ַא ייב ןיב ךיֹא זַא ,טביילגעג טשינ רימ ךיז טָאה סע

 ,טייצ רעקיטציא רעד ןיא ,לטעטש שיציל

 ַא ךָאנ ףיא ךיז טכיר יז זַא ,עניזוק ןיימ רימ טלייצרעד שיט םייב

 -ַאק ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,רעטסעװש ריא ןופ רעטכָאט ַא זיא סָאד .טסַאג

 -שג לָאמַא טָאה עכלעוו ,רעטסעװש ערעגנַיי ַא טַאהעג טָאה יז .עקווילָאר

 -קעװַא ןיב ךיא יו םעדכָאנ טַאהעג הנותח טָאה יז .רימ טימ עביל ַא טליּפש

 ,ךעלדיימ ייווצ ןזָאלעגרעביא ןוא ןברָאטשעג זיא יז .עקירעמַא ןייק ןרָאפעג

 -'טשיג זיא ערעטלע יד .טלַא רָאי 15 זיא עטײװצ יד ןוא רָאי 17 זיא ענייא

 לטעטש םעד ןיא זיא עטייווצ יד .לארשייץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא קירוצ גנַאל

 ךעמוק וצ ריא וצ טריפַארגעלעט טָאה ןעמ .רעטָאפ ריא טימ עקווילָארָאק-

 .ןעז ךימ
 .עקירעמַא ןיא עילימַאפ ןיימ ןגעוו ךימ טגערפ ןעמ ,םייחל טקנירט ןעמ

 ןטשרע םוצ זיא סע .טפַאשלעזעג רעמערַאװ ,רעביל ַא ןיא ךיז ליפ ךיא
 ,טייקמערָא ןגעוו ןדייר טשינרָאג רעה ךיא זַא ,טייצ רעגנַאל ַא טניז לָאמ

 ךיא ןיב ךיא זַא ,טשינרָאג רימ ךיז טביילג סע .ןקילגמוא ןגעוו ,טיונ ןגעוו
 ,לטעטש שילוּפ ַא

 ןבָאה לייט ַא .ןקוקנָא ךימ םינכש ערעדנַא ןעמוקעג לָאמעלַא ןענעז סע
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טקוקעג ןוא טצעזעגקעווַא ךיז ןבָאה ערעדנַא .קעװַא ןענעז ןוא קוק ַא טּפַאכעג

 ,ךימ ףיוא רעגנעל

 יורפ רענַאקירעמַא ןַא

 עמַא ןַא ךיז טניפעג ,לטעטׂש ןיא ,ָאד זַא ,רימ טלייצרעד עניזוק ןיימ

 רָאג עקירעמַא ןיא ןיב ךיא זַא ,טגָאז יז .טוג ךימ ןעק סָאװ ,יורפ רענַאקיר

 .שטנעמ רעסיורג ַא

 ,ךיא גָאז --- טשינ ךימ יז ןעק ,רימ ןגעו ןכַאז עכלעזַא טגָאז יז ביוא ---

 ןסייוו רימ --- עניזוק ןיימ טגָאז --- טלעג-ןיילק וצ טשינ ךיד ךַאמ ---

 ,טסיב וד סָאװ

 ,דלַאב טמוק יז .יורפ רענַאקירעמַא יד ןפור טקיש ןעמ

 .עניזוק ןיימ טגָאז --- יז זיא סָאד טָא --

 .זיא יז רעוו טשינ סייוו ךיא .ריא ףיוא קוק ךיא

 "רעד רימ יז טָאה ,ןגָאז וצ סעּפע טעיעּפסוא בָאה ךיא רעדייא רעבָא

 :טגָאזעג ןוא טנַאה יד טגנַאל

 ,ךייא ןעק ךיא רעבָא .טשינ ךימ טנעק ריא .טוג רעייז ךייא ןעק ךיא ---

 ?קרָאי-ינ ןיא טשינ ךייא ןייק רעוו

 טָאה יורפ רענַאקירעמַא יד ןוא טלכיימשעג ךעלקילג טָאה עניזוק ןיימ

 :טגָאזעג
 .ָאידַאר רעד ףיוא ןדייר גָאט ןדעי ןרעה קרָאי-וינ ןיא ךייא געלפ ךיא ---

 טימ עניזוק ןיימ טגָאז --- ָאידַאר רעד ףיוא טדער רע ,טסרעה וד ---

 ירונש ריא וצ החמש

 ,ןטייווצ םוצ רענייא טגָאז -- ָאידַאר רעד ףיוא טדער רע ---

 רעייז זיא ןעמ זַא ,טניימ ָאידַאר רעד ףיוא ןדייר ָאד זַא ,ןעזעג בָאה ךיא

 רעד ףיוא טדערעג טשינ לָאמנייק ךָאד בָאה ךיא רעבָא .שטנעמ רעסיורג ַא

 ,ָאידַאר
 ךיא זַא ,תמא םעד ןגָאז ךיא לָאז .ןָאט וצ סָאװ ,טסּוװעג טשינ בָאה ךיא

 ןירענַאקירעמַא יד זַא ןוא ָאידַאר רעד ףיוא טדערעג טשינ לָאמנייק בָאה

 החמש יד ןרעטשעצ ךָאד ךיא לע ,ןרעדנַא ןַא טניימ יז ,תועט ַא טכַאמ

 ןכַאמ ךָאד ךיא לעװ םעד ץוחַא .םעד טימ ךיז ןעיירפ סָאװ ,םיבורק עניימ ןופ

 .טגָאזעג טשינרָאג ךיא בָאה .ןירענגיל א רַאפ יורפ רענַאקירעמַא יד

 ןוא ָאידַאר רעד ףיוא טסדער וד ,שטנעמ רעסיורג ַאזַא טסיב וד ---

 ןיימ רָאפ רימ טפרַאװ -- ןבירשעג טשינ םעד ןגעװ לָאמנייק רימ טסָאה

 .עניזוק
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 דר ל 9 פ ס טָאג אגה

 קיטכיו ױזַא טשינרָאג ָאידַאר רעד ףיוא ןדייר זיא עקירעמַא ןיא ---

 .ןיא גָאֹז ---

 .קיטכיוו רָאג ןיוש זיא'ס -- ןירענַאקירעמַא יד טכַאמ -- ןייגנ ,ָא --

 ?ךיא ןעק ,ָאידַאר רעד ףיוא ןדייר ןלעוװ ךיא םָאל ,ונַא

 !ָאידַאר רעד ףיוא ןדייר טייקיניילק ַא -- עניזוק ןיימ טגָאז --- יאדװַא --

 םיא טייג לרעּפ -- ןירענַאקירעמַא יד טגָאז -- רע טדער ייא ןוא --

 ,טדער רע יוװ ןייא ךיז ןרעה ןשטנעמ טימ טלעוװ ַא .ליומ ןופ

 -וצמורַא יו טליפ יז זַא ,ןעזעג בָאה ךיא .ןלָאװקעג טָאה עניזוק ןיימ

 ןיוק ריא טכַאמ יז סָאװ םעד רַאפ ,ןשוק יז ןוא ןירענַאקירעמַא יד ןעמענ

 .סיורג ױזַא

 זַא ,ךיא רילרַאפ סָאװ .ןגייוושרַאפ וצ עטכישעג יד ןסָאלשַאב בָאה ךיא

 ?ןשטנעמ ןסיורג ַא רַאפ ךימ טלַאה ןעמ

 ןרעביא ריצַאּפש ַא ריא טימ ןכַאמ וצ ןטעבעג ןַאד ךימ טָאה עניזוק ןיימ

 לטעטש ןיא זַא ,טלָאװעג ךיוא ןוא רימ טימ ןדייר טלָאװעג טָאה יז .לטעטש

 ןסױרג םעד ,עקירעמַא ןופ ןיזוק ריא טימ טריצַאּפש יז יװ ןעז עלַא ןלָאז

 ,ָאידַאר רעד ףיוא טדער סָאװ ,שטנעמ

 ןיימ ןופ יד וצ ךעלנע ןענעז ןעמָארק יד ,לטעטש ןרעביא ןעייג רימ

 טשינ טעז ןעמ ןוא םינוק ףיוא ןטרַאװ ןוא רעמערק יד ןעייטש סע .לטעטש

 .םינוק ןייל

 ,סעטַאל טימ ,סעטנַארט ןיא עכנַאמ ,טדיילקעג םערָא ,ןשטנעמ עז ךיא
 סנמשרע .טרָא סטרובעג ןיימ ןיא יוװ רעקינייוו ליפ ךימ טריר סָאד רעבָא

 עדמערפ רימ רַאפ ייז ןענעז סנטייווצ :םעד וצ טניווועגוצ גיוא ןיימ ןיוש זיא

 .רעִירפ ןופ טשינ ייז ןעק ךיא .ןשטנעמ

 ךיא בָאה ָאד .רעדלעפ רעביא ,טָאטש ןרעסיוא טריצַאּפש ןבָאה רימ

 ןענעז יז ןוא ךיא ןעוו ,עדלָאג ,רעטסעװש רעגנוי ריא טימ טריצַאּפש לָאמַא

 ךיז ןוא עביל ןגעוו ןדייר טלָאװעג טלָאמעד ןבָאה רימ .גנוי רָאג ןעוועג ךָאנ

 "עג זיא סָאװ ןידניירפ ַא עריא זַא ,טגָאזעג ,ךיא קנעדעג ,טָאה יז .טמעשעג

 טָאה ,ןעוועג טרָאד זיא יז ןעוו זַא ,טלייצרעד ריא טָאה ,ץיוװָאנרעשט ןיא ןעוו

 .טקנעב יז ,קיטעמוא ריא זיא טציא .טנעדוטס ַא טימ עביל ַא טליּפשעג יז

 רָאט לדיימ ַא זַא ,טגָאזעג ריא טָאה ןידניירפ ריא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה יז

 טגערפעג ךימ טָאה יז .קרַאטש יז טקנעב ךָאנרעד לייוו ,ןבילרַאפ טשינ ךיז

 בָאה ךיא .טשינ סייוו ךיא זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא .םעד ןגעװ גנוניימ ןיימ

 רעכלצז רעד ןיא בָאה ךיא רעבָא .גנורַאפרעד ןייק טשינ ןכַאז עכלעזַא ןגעוו

 ,טּפַאלקעג קרַאטש טָאה ץרַאה ןיימ ןוא טנַאה רעד ייב ןעמונעגנָא יז טייצ
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 "ומ טדער יז ןוא טלַא ןיוש זיא סָאװ ,רעטסעווש ריא טימ ךיא ייג טציא
 ,ןבעל ןיימ ןופ טייקיניילק רעדעי ןיא טריסערעטניארַאפ זיא יז .ךעלרעט

 ,המכח עסיורג ַא ריא ייב זיא ,ריא גָאז ךיא סָאװ ןוא דער ךיא

 ןוא ןבעל ןיימ ןיא ןלַאפכרוד עניימ ןופ ךס ַא ןגעװ ריא לייצרעד ךיא
 ,סיורג רַאפ יז טלַאה סָאד ךיוא

 טשינ רימ זיא סע רעבָא .רענעלק לסיבַא ןכַאמ ךיז טווּורּפעג בָאה ךיא
 .ןעגנולעג

 רימ ןבָאה ,ריצַאּפש ןופ עניזוק ןיימ טימ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו

 עניזוק ןיימ ןופ רעטכָאט יד ,לדיימ ןייש קירעי-צפופ ַא .טסַאג ַא ןפָארטעג

 ןופ ןעמוקעג זיא יז .עביל ַא טליּפשעג לָאמַא בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,עדלָאג

 .ןעז וצ ךימ עקווילָארָאק

 עטבילעג רעקילָאמַא ןיימ ןופ רעטכָאט יד

 סָאװ ,עדלָאג ,עניזוק ןיימ ןופ רעטכָאט יד ,לדיימ ןייׂש קירעייןצפופ ַא

 עצינלימ ןייק עקווילָארָאק לטעטש םעד ןופ ןעמוקעג זיא ,רעמ טשינ טבעל

 טלייצרעד ךס ַא ריא טָאה עמַאמ ריא .ןעז ךימ ןעמוקעג זיא יז .רימ בילוצ

 ןעוו ןעמַאמ ריא טימ עביל ַא טליּפשעג לָאמַא בָאה ךיא .יז טגָאז ,רימ ןגעוו

 ,טציא רעטכָאט ריא יו רעטלע ךס ןייק ןעוועג טשינ זיא יז

 ,טלָאמעד עמַאמ ריא .יוו סיוא טעז סָאװ ,לדיימ ןגנוי םעד ףיוא קוק ךיא

 ריא .לטעטש ןרעטניה ריא טימ טריצַאּפש קירוצ ןרָאי טימ בָאה ךיא ןעוו
 ךיא טימ ןענַאטשעג ךיא ןיב .טָאטש ןופ קע ןיא ןעוועג זיא זיוה סרעטָאפ

 ךיז ןוא ןייג ןביוהעגנָא רימ ןבָאה ןײלַא קידנסיוו טשינ ןוא ,טדערעג ןוא

 ץרַאה ןיימ .רעדלעפ ףיוא ,טָאטש ןופ טייוו ןענעז רימ זַא ,טּפַאכעג גנילצולּפ

 -עמע זדנוא טנגעגַאב רעמָאט ןקָארשעג ךיז ןבָאה רימ ,ןּפַאלק ןביוהעגנָא טָאה
 ,קירוצ ןפָאלעג ןענעז רימ .רעצ

 יז .טדערעג טָאה יז .טדערעג טשינרָאג ךיא בָאה קידנעייג געוו ןפיוא

 -ַאּפטש לדימ ַא טימ ןייג וצ הריבע ןַא עקַאט זיא'ס יצ טגערפעג ךימ טָאה

 ,הריבש ןייק טשינ סָאד זיא טעטש עסיורג ןיא זַא ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא .ןריצ

 טָא- יז ןכערברַאפ ַא רַאפ סָאד ןעמ טלַאה ךעלטעטש עניילק יד ןיא רעבָא

 רַאפ ארומ טָאה יז רעבָא ,הריבע ןייק רַאפ טשינ סָאד טלַאה יז זַא ,טגָאזעג
 ,ןטַאט ריא

 אמתסמ ךיז טנַאמרעד יז ,רימ ףיוא טקוק ,יזדירפ ,רעטכָאט סעניזוק ןיימ

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא רימ ןגעוו טלייצרעד ריא טָאה עמַאמ ריא סָאװ
 ,םיא טעלג ןוא טנַאה רעד ןיא ווירב ַא יז טלַאה
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 ד לע פ ס עטַָאג אנ ח

 סירג טימ טרעפטנע יז ןוא ,זיא סָאד ווירב א רעסָאװ יז גערפ ךיא

 :ץלָאטש ןוא גנורעטסיײגַאב

 ,ביבא-לת ןיא ,רתסא ,רעטסעווש ןיימ ןופ ווירב ַא זיא סָאד ---

 ךיא סיוורעד ,לארשייץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא רתסא רעטסעווש ריא

 ,טרָאד ןופ ווירב רעטשרע ריא זיא סָאד ןוא ,ךיז

 ףיוא טנוזעג ַא ,שיערבעה ַא יז טביירש ,ייא !ווירב ַא סָאד זיא ,ייא ---

 ירתסא רעטסעװש ריא ןגעוו יזדירפ טגָאז --- ריא
 ךיא ןעמעוו ייב ,עניצ עניזוק ןיימ טָאה --- שיערבעה ןעק רתסא יד ---

 .ןעמעלַא רַאפ ווירב םעד ןעייל --- ןפורעגסיוא ,טסַאג ןיא ןיב

 עניזוק ןיימ רעבָא ,וירב םעד ןענעייל ןביײיהנָא טלָאװעג טָאה יזדירפ

 ,טלעטשענּפָא יז טָאה עניצ

 .ןרעה דיוא ייז ןלָאז ,ןשטנעמ רָאּפ ַא ךָאנ ןפורניײרַא רעִירפ ליוו ךיא ---

 -עגסיוא ךיז לייוורעד טָאה יזדירפ .םינכׂש עכעלטע ןפור קעװַא זיא יז

 .ןענעייל טוג ןענעק לָאז יז ווירב םעד טקוקעגרעביא ,טסוה

 יז ןשיװצ .ןעיורפ טימ רענעמ ,ןדַיי עכעלטע ןעמוקעגנײרַא ןענעז סע

 .ייז טימ ןעמוקעג זיא עניצ עניזוק ןיימ .דרָאב רעיורג ,רעגנַאל ַא טימ רענייא

 -- ףָאטעג עװעדנַאמָאק ַא טָאה עניזוק ןיימ .טסירגַאב ךימ ןבָאה עלַא

 !ווירב םעד ןעייל

 ןבָאה עלַא .טנעצקַא ןשידרפס ַא טימ ווירב םעד טנעיילעג טָאה יזדירפ

 ,וירב םעד קידנרעה ,דיירפ ןזיװעגסױרַא ןוא ּפעק יד טימ טלקָאשעגכָאנ

 ןופ ןָאט םעד ןופ ןבָאה ייז .טרָאװ ַא ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רענייק שטָאכ

 טָאה עניצ עניזוק ןיימ .טוג ןוא ליֹוװ זיא סע זַא ,ןעוועג רעשמ ךיז ןענעייל

 טלעפעג יו; :טגָאזעג ןבָאה סָאװ ,ןקילב טימ רימ וצ ןָאטעג קוק ַא לָאמעלַא

 "!ןעק יז יו ,טנעייל יז יו ריד

 קידנרעה ,טלקָאשעג קרַאטש ךיז טָאה דרָאב רעגנַאל רעד טימ דיי רעד

 טָאה רע .רעטרעוו יד ןופ לייט ַא טגָאזעגכָאנ טָאה רע .ווירב םעד ןענעייל

 .ןענװַאד םייב ןזח םעד ךָאנ טגָאז סָאװ דיי ַא יו ןעזעגסיוא

 ַא ןגיושעג עלַא ןבָאה ,ווירב םעד ןענעײל טקידנעעג טָאה יז ןעוו

 גָאז ,לרעטכָאט; :טגָאזעג דרָאב רעגנַאל רעד טימ דיי רעד טָאה ןַאד .עלייוו

 | "!ווירב ןיִא טייטש סע סָאװ שידִיי ףיוא זדנוא

 טלייצרעד סָאװ ,ווירב םעד טצעזעגרעביא טָאה הבורק עגנוי ןיימ ןוא

 יד ןענעז סע קיליײה ןוא ךעלביל יו ,ביבא-לת זיא סע ךעלטעג ןוא ןייש יו

 ךיז טליפ יז רעבָא ,ןָאט טרָאד טעװ יז סָאװ טשינ ךָאנ טסייוו יז .ןשטנעמ

 טימ ןגרָאמ טעװ ןיזוק ַא רעריא .דנַאל םענעגייא ןיא זיא יז סָאװ ךעלקילג

 ,םילשורי ןייק ןרָאפנײרַא ריא

274 



 ןבעל ןימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -נַאל רעד טימ דַיי רעד טגָאזעגכָאנ טָאה --- !םילשורב האבה הנׂשל -- |

 8 ,דרָאב רעג

 ןכַאמ לָאז ווירב ַא זַא ,ןעזעג טשינ ןבעל ןיימ ןיא לָאמנייק בָאה ךיא

 .ווירב רעד טָא יו ןשטנעמ ףיוא קורדנייא ןקרַאטש ַאזַא

 -נוזַאב עכלעזַא ןבירשעג ןעוועג טשינ ווירב םעד ןיא זיא ךעלטנגייא

 טעוװ יז .עניטסעלַאּפ ןייק ןעמוקעגנָא זיא יז זַא ,טלייצרעד יז .ןכַאז ערעד

 סָאװ זיא .טשינ יז טסייוװ ,ןָאט טרָאד טעװ יז סָאװ רעבָא .םילשורי ןכוזַאב

 ?החמש יד זיא

 רָאי ַא ןופ ךעלרעדניק ,עניזוק ןיימ ןופ ךעלקינייא ייווצ יד גערפ ךיא

 ?עקירעמַא ןייק ןרָאפ ריא טליוו --- :סקעז ןוא ףניפ

 .עדייב ייז ןרעפטנע --- !ןיינ --

 ?עניטסעלַאּפ ןייק ןרָאפ ריא טליוװ ---

 .לענש עדייב ןרעפטנע --- !ָאי --

 -עמַא ןגעוו טשינרָאג ןסייוו סָאװ ,רעדניק ןופ ןעמוקעג זיא רעפטנע רעד

 -עג סָאד ךָאד טדער ייז ךרוד רעבָא .עניטסעלַאּפ ןגעוו טשינרָאג ןוא עקיר

 ,ןרעטלע ערעייז ןופ ליפ:

 -ַאּפ ןיא טריסערעטניארַאפ ױזַא ןייז ןרעטלע ערעייז ןלָאז סָאװרַאפ

 ױזַא טשינ טציא זיא עניטסעלַאּפ ןיא ןוא ךייר ָאד ןענעז ייז ןעוו ,עניטסעלי

 -ַאּפ טכַאמעג ןבָאה רעבַארַא יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד) ?טוג

 .(ןדִיי ףיוא ןעמָארג

 .ןענופעגסיוא דלַאב סָאד בָאה ךיא

 טדערעג ,ווירב םעד ןענעייל טקידנעעג טָאה ןעמ יו םעדכָאנ ,ןבָאה יז

 "רעד דנַאל םעד ןגעוו טָאה ןעמ .עניטסעלַאּפ ןגעוו גנורעטסײגַאב סיורג טימ

 ךיא ןעוו ,לטעטש ןיימ ןיא לָאמַא בָאה ךיא יו ,תואלפנו םיסנ עכלעזַא טלייצ

 .עקירעמַא ןגעוו ןדייר טרעהעג ,דניק ַא ןעוועג ןיב

 ןבָאה ,בייוו ןייז ןוא ןוז ריא ,עניזוק עכייר ןיימ טנכערעגניײרַא ,עלַא

 עניטסעלַאּפ ןייק ןעיצוצרעבירַא ךיז ,ךעלגעמ יו לענש ױזַא ,ןשטנווװעג ךיז

 "עטארעג ןעװעג ךיז ייז ןטלָאװ ,ןָאטעג ןעוועג עקַאט סע ןטלָאװ ייז ןעוו)

 .(ןרעמַאקיזַאג יד ןופ טעוו

 . :טגָאזעג בָאה ךיא

 יטסעלַאּפ ןייק ןפױלטנַא ןליוו ןשטנעמ עכייר סָאװ טרעדנּוװ ךימ ---

 .ךעליירפ ױזַא טשינ טציא טרָאד ךָאד זיא סע .ענ

 .ןוז ריא וצ טגָאזעג עניזוק ןיימ טָאה --- ץלַא םיא לייצרעד ---

 :טגָאזעג טָאה ,ןַאמרעגנוי רעטנעגילעטניא ןַא ,ןוז ריא



 דל צפ ס ע טָאג אנה

 יא לעװ ךיא רעבָא .ןלייצרעד וצ ץלַא טכייל ױזַא טשינ זיא'ס ---

 ,ןייטשרַאפ רע טעוװ ,ןזייוו סעּפע

 ָךייז ןופ טריפעגסױרַא ךימ ןוא טנַאה רעד ייב ןעמונעגנָא ךימ טָאה רע

 ,ץלָאה ןופ דַאלקס ַא טָאה רע ּוװ ,ץַאלּפ ַא וצ טריפעגוצ ןוא זיוה

 ךיוא ןוא טנערברַאפ בלַאה ,רעצעלק ןסַאמ ןגיל ןעזעג טרָאד בָאה ךיא

 .רעצעלק עטנערברַאפ ךס ַא ןופ ןשינעביילברעביא

 א ןדנוצעגרעטנוא ךימ ןעמ טָאה סָאד -- רע טגָאז -- ?טסעז וד --

 .רעהַא ןעמוקעגנָא טסיב וד רעדייא ךָאװ

 .טגערפעג ךיא בָאה -- ?רעדניצרעטנוא יד ןענעז רעוו ---

 א ךיז טניפעג רעמָאט -- טרעפטנעעג רע טָאה -- !סענַאגילוכ ---

 עשינ ןיב ךיא .רעטנוא םיא ןעמ טדניצ ,הסנרּפ טָאה סָאװ ,טָאטש ןיא דַיי
 ,רעקיצנייא רעד

 ,ךיא גערפ -- ?טרעכיזרַאפ וטסיב ---

 ףיוא טרעכיזרַאפ ןייז טשינ ָאד ןעק ןעמ רעבָא --- רע טגָאז --- !ָאי ---

 .ןדָאש ןופ לטרעפ ַא יו רעמ
 פלֲאהעג טָאה ןדַיי טָאטש עצנַאג יד זַא ,טלייצרעד רעטייוו רימ טָאה רע

 | .רעייפ סָאד ןשעל

 -נוא ךימ טָאה ןעמ זַא --- טגָאזעג רֹע טָאה -- עלַא ךָאד ןסייוו ייז ---

 .דִיי ַא ןיב ךיא לייוו ,ךַאזרוא ןייא זיולב בילוצ ןדנוצעגרעט

 :טגָאזעג ןוא זיוה ןיא טריפעגניײרַא קירוצ ךימ טָאה בורק ןיימ

 .גָאט ַא ןייז ךָאנ ָאד ףרַאד רע .ןדייר טשינ תורצ ןופ רימ ןלָאז רעמ ---

 ,טוג ןליפ ךיז רע לָאז

 .לָאמטכַאנ ןכייר ַא ןסעגעג ,שיט ןטיירגעג םוצ טצעזעג ךיז ןבָאה רימ

 צטניימעג ךיא טלָאװ ,רעצעלק עטנערברַאפ ענעי ןעזעג טשינ טלָאװ ךיא ןעוו

 .ןדעױג ַא ןיא ןיב ךיא זַא
 סעיסימָאק ןוא ןשטנעמ ענעדיישרַאפ ןעמוקעג ןענעז גָאט ןטייווצ םעד

 .ןסירגַאב ךימ

 ךוא לוש רעשיערבעה רעד ןופ רעדניק יד ןעמוקעגניײרַא ןענעז טשרעוצ

 ךטלַאהעג טָאה ,סנירעליש יד ןופ ענייא ,עלעדיימ ַא .ןעמולב טכַארבעג רימ

 סע יו ױזַא ןכַאז עסיורג רָאג רימ ןגעװ טגָאזעג ןוא עדער עשיערבעה ַא

 "רַאפ טשינ רענייק טָאה ,לענש טדערעג טָאה יז ןוא שיערבעה ןיא ןעוועג זיא

 -שג ןבָאה ,טכַארבעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעמולב יד רעבָא .טגָאז יז סָאװ ןענַאטש

 "עג זוענעז ןעמולב יד זַא ,טסּוװעג רעבָא בָאה ךיא .רעטרעוװ יו רעמ טדער

 א זיא עכלעוו ,שניזוק ןיימ בילוצ רָאנ ,רימ בילוצ טשינ ןרָאװעג טכַארב

 רעשיערבעה רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ףיוא סולפנייא ןַא טָאה ןוא עכייר
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 לייוו ,ןעמולב ןייק טכַארבעג טשינ רעדניק רימ ןבָאה לטעטש ןיימ ןיא .עלוש

 .סולפנייא ןייק טַאהעג טשינ טרָאד ןבָאה םיבורק עמערָא עניימ

 רעשיערבעה ַא ןעוועג זיא טעטימָאק ַא ןופ רעסירגַאב עניימ ןופ רענייא

 :טגערפעג ךימ ןגַארפ ערעדנַא ןשיווצ טָאה רע ןוא רערעל

 ?קרָאיינ ןיא שיערבעה ןעמ טדער -- |

 .טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה --- ,ןיינ -

 .טגערפעג רע טָאה --- ?סָאװרַאפ ---
 .טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה -- טייצ ןייק טשינ טָאה ןעמ לייוו ---

 ףיא ןענעז ָאד רימ ?שיערבעה -- טגָאזעג רע טָאה -- ?ןכתיה ---

 לֹזַא ךייא זיא'ס ,טרָאד ריא ןוא ,שיערבעה ךיז רימ ןענרעל ךָאד ןוא תורצ

 ןענרעל טשינ ןעמ לָאז סָאװרַאפ זיא ,רָאטַאנרעבוג ןשידִיי ַא טָאה ריא .טוג

 ?שיערבעה

 ןדייר רעדניק עשידִיי יצ ,טגערפעג ךימ טָאה ,טסישידִיי ַא ,רערעדנַא ןַא

 ,קרָאידוינ ןיא שידִיי

 ַא טלעטשעגנָא רימ ףיוא רע טָאה ,"ןיינ; טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןעוו

 :טגָאזעג ןוא ןגיוא עטלפיײװצרַאפדוװִיַאנ רָאּפ

 זיא ,שיליוּפ ןדייר סָאװ ,רעדניק עשידִיי ָאד ןענעז זדנוא ייב ,אלימ ---
 רעבָא .ךיז טמעש ןעמ ןוא שידִיי ןדייר וצ ארומ טָאה ןעמ ּוװ ,ןלױּפ סָאד ךָאד
 !ןייטשרַאפ וצ טשינ !ארומ ןייק טשינ ךָאד ןעמ טָאה ךייא ייב

 עדער ַא ןטלַאה וצ ןדַאלניײא ךימ ןעמוקעג זיא ןטעטימָאק יד ןופ ענייא

 ,טעטימָאק םעד ןופ טנעדיזערּפ רעד טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה סע .לוש ןיא

 רע זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה רע .ןטסינויצ עקיטרָאד יד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 ַא ,שטנעמ רעשידִיי ַא ןוא ,ןיב ךיא שטנעמ רעסירג ַא רַאפ סָאװ טסייוו

 ליוו זיא ,תולג ןיא ןענעז ןדִיי סָאװ ייוו טוט סע ןעמעוו ,רעביירש רעשידַיי

 ,רימ ןגעוו ןסייוו עלַא .לוש ןיא עדער ַא ןטלַאה טנװָא ןיא לָאז ךיא זַא ,רע

 םעד ןגעוו ןדייר לָאז ךיא זַא ,ליװ רע .טגָאזעג רע טָאה ,ןעמוק ןלעװ עלַא

 .עקירעמַא ןיא ןדִיי יד ןופ ןבעל

 -- טגָאזעג רע טָאה -- רענדער גונעג טַאהעג ןיוש ָאד ןבָאה רימ ---

 ,טַאהעג טשינ ךָאנ רימ ןבָאה עקירעמַא ןופ רענדער ןייק רעבָא

 טלָאװעג ךיא בָאה ,סנטשרע .ןדייר וצ קשח ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא

 רַאפ טשינ ךיז ךיא טלַאה ,סנטייווצ ןוא ,םיבורק עניימ טימ ןעגנערברַאפ

 .רענדער ןייק טׂשינ ןיב ךיא זַא ,טרעלקרעד ייז בָאה ךיא .רענדער ןייק

 ײעמַא ןַא --- טגָאזעג טעטימָאק ןופ רענייא טָאה --- !סָאװ ךיא סייוו ---

 .רענַאקירעמַא ןענעז רענדער עטסעב יד .עדער ןייק ןטלַאה טשינ ןעק רענַאקיר
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 ד לע פ סעטָאג אנ ח

 --- ךיא גָאז --- ןדייר טשינ ןענעק סָאװ רענַאקירעמַא ךס ַא ןַארַאפ ---
 .טשינ ןענעק סָאװ יד ןופ רענייא ןיב ךיא ןוא

 זיא רע --- ןפורעגסיוא עניצ עניזוק ןיימ טָאה --- !ןדייר ַאי ןעק רע ---
 ןיא .טדער רע ןעוו ליומ ןופ םיא טייג לרעּפ .רענדער עטסעב יד ןופ רענייא
 | .ָאידַאר רעד ףיוא גָאט ןדעי רע טדער עקירעמַא

 עגנוי ןיימ ךיוא ןוא עניצ עניזוק ןיימ רימ ףיוא טָאה ,קידנגָאז סָאד ןוא
 זדנוא וט, ןגָאז ןלָאז ייז יו ןגױא עקידנטעב טימ טקוקעג יזדירפ הבורק
 ."עדער ַא טלַאה ןוא בילוצ

 ,גנודַאלנייא יד ןעמונעגנָא ןוא ןעײרדסױרַא טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא
 גָאט ןצנַאג ַא .טנװֶא ןיא ןטלַאה טפרַאדעג ךיא בָאה עניימ עדער יד

 -ץשרַאפ טלָאװעג טׂשינ בָאה ךיא .ןדייר לָאז ךיא סָאװ טרעלקעג ךיא בָאה
 רעווש ןעוועג רימ זיא סע .גָאט ןקיטכענ ןגעוװ ןדייר טימ םיבורק עניימ ןעמ
 -עג גָאט ןצנַאג ַא בָאה ךיא .ןגָאז וצ סָאװ סטנַאסערעטניא סעּפע ןעניפעג וצ
 .ןגָארפ טלעטשעג רימ ,ןשטנעמ ענעדיישרַאפ ןעמוקעגניײרַא ןענעז סע .טכַארט
 ןגעו טרעלקעג בָאה ךיא .רימ וצ טדער ןעמ סָאװ טרעהעג טשינ בָאה ךיא
 טסוװעג ךיא בָאה רעקינייװ ץלַא ,טרעלקעג בָאה ךיא רעמ סָאװ .ןדייר ןיימ
 ,ןסָאלשַאב דלַאב בָאה ךיא ןוא ןלַאפעגנייא סעּפע רימ זיא טָא .ןגָאז וצ סָאװ
 ייז ליוו ךיא סָאװ .עצינלימ ןופ ןדִיי יד רַאפ טשינ זיא סע .טשינ גיוט'ס זַא
 ךיא ןעוו .ךיא סילשַאב ,ןריסערעטניא טשינ ייז טעװ ,עקירעמַא ןגעוו ןגָאז
 -ץג ייז ןזַארפ טימ ךיא טלָאװ ,רענדער רעסיורג רעתמא רעד ןעוועג טלָאוװ
 -לֶצ ןַא ןכַאמ גילפ ַא ןופ ןעק רענדער רעטוג ַא .ןרַאנּפָא ,ןפָאלברַאפ טנעק
 ןסָארדרַאפ קרַאטש טָאה ךימ .רענדער ןייק טשינ ךָאד ןיב ךיא רעבָא ,טנַאפ
 טלָאװ ךיא .ןדייר וצ טנַאלַאט ןסיורג ןייק טשינ בָאה ךיא סָאװרַאפ ךיז ףיוא
 ,םיבורק עניימ בילוצ רענדער סלַא גלָאפרעד ַא ןכַאמ טלָאװעג רעייז טציא

 ןלָאז סָאװ ,רעטרעװ טימ ןסיש ןוא ןלעטשקעװַא טלָאװעג ךיז טלָאװ ךיא

 -כעלעג ןקרַאטש ַא ןפורסױרַא ןלָאז סָאװ ןציוו טימ ,זױלּפַא ןַא ןפורסױרַא
 ,ןלעווק םיבורק עניימ ןוא דער ןוא ייטש ךיא !ןעועג טלָאװ סָאד טוג יו .רעט
 .ןגָאז וצ סָאװ טשינ בָאה ךיא זַא ,ליפ ךיא זַא רעבָא

 רָאו ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,קירוצ ןרָאי טימ זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא
 -ָאר סירָאמ ןרימַאלקעד טלעטשעגקעװַא ךיז לטעטש ןיימ ןיא ךיא בָאה ,גנוי
 -ףג טָאה םלוע רעד .בייהנָא םייב ןסעגרַאפ בָאה ךיא ןוא דיל ַא סדלעפנעז
 ענעדיי ַא .ערח-ןיע ןַא ןעוועג זיא סע זַא ,טגָאזעג טָאה עמַאמ ןיימ .טכַאל

 -עג רימ ףיוא טָאה ,ןענוגרַאפ טשינ רימ ןוא רימ ןגעקטנַא ןסעזעג זיא סָאװ

 ןלעטשקעװַא ךיז לעװ ךיא ןעוו ,ָאד ןייז טעװ סָאװ זיא .קוק ןטכעלש ַא ןבעג

 ,ןבָארגַאב וצ יװ ךיז ליפ ךיא ?ןדער ןוא
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 יד דער ךיא ףרַאד טנװֶָא ןיא ,טרָא ןַא ףוא טשינ טייטש טייצ יד

 זַא טעז עניצ עניזוק ןיימ .ןדייר רימ טימ ןליוו ןשטנעמ ךס ַא .ןעילּפ ןהעש

 ךיא זַא ,ןָא טגָאז ןוא תונמחר רימ ףיוא יז טָאה ,טכַארטרַאפ קרַאטש ןיב ךיא

 ,עדער ַא טנװָא ןיא ןטלַאה ףרַאד ךיא .ןעמונרַאפ ןיב

 ןדייר טסלָאז וד -- ענעזיוק ןיימ רימ טגָאז --- ,טכַארט ,טכַארט --

 ,ריד טימ ץלָאטש ןייז לָאז ךיא .טסנעק וד יװ ױזַא

 טונימ עדעי טרַאװרעד ןעמ .לָאמטכַאנ ןסע רימ .טנוװָא ןיוש זיא סע

 ערעדנַא יד ןוא עניזוק ןיימ .עדער יד ןטלַאה ןפור ךימ ןעמוקניײרַא ןעמ לָאז

 ןיימ ןרעה ייז ןלעװ דלַאב טָא זַא ,ןטרַאװ ייז .ךיז ןעיירפ ,ןעלכיימש םיבורק

 .עדער

 ךיז רע טעוװ ,טָא ,טָא .רימ ןופ ןעילפקעװַא ליוו ּפָאק ןיימ זַא ,ליפ ךיא

 ,טוג רעייז ןעוועג טלָאװ סָאד .ןעילפקעװַא ץעגרע ןוא רימ ןופ ןסײרּפָא

 ךיא רעבָא ,עדער יד ןטלַאה ןופ טעװעטַארעג ךימ טלָאװ סָאד .ךיא טכַארט

 ,ןשטנעמ ַא ןופ ןעילפקעװַא לָאז ּפָאק ַא זַא ,ןעזעג טשינ ךָאנ בָאה

 ךיא ,טוג טשינ ליפ ךיא זַא ,עניזוק ןיימ ןלָאז לָאז ךיא זַא ,רעלק ךיא

 טייהרעניילק ץורית ַאזַא טימ לָאמַא בָאה ךיא ,קיטײװּפָאק ןקרַאטש ַא בָאה

 -ַאר ץורית ַא ךרוד ךיז ךיא לע טציא ,רדח ןיא ןייג ןופ טעװעטַארעג ךיז

 רעכעלקערש ַא ןעוועג ךָאד טלָאװ סָאד רעבָא .עדער ַא ןטלַאה ןופ ןעוועט

 .ןדייר ןרעה ךימ ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןלעװ ןשטנעמ .עגיזוק ןיימ רַאפ ּפַאלק

 ךיא ןוא ןרעה וצ ךימ ןשטנעמ ךס ַא ןעגנערב וצ םישעמ טעברַאעג טָאה יז

 -קעװַא ךיז לעוו ךיא ןעוו רעגרע ןייז ךָאנ ךָאד טעװ סע רעבָא .טשינ םוק

 .דער ךיא סָאװ ןסיוו טשינ ןוא ןדער ןלעטש

 טָאה סָאװ ,ריט רעד ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןענעז ןעקנַאדעג עניימ

 זיא ןדייר וצ ןדַאלעגנייא ךימ טָאה סָאװ טעטימָאק רעד ןוא ,טנפעעג ךיז

 .ןעמוקעגניײרַא

 "רעד טעטימָאק ןופ רענייא טָאה -- טקַאּפעגרעביא זיא לוש יד --

 .רענדער רענַאקירעמַא םעד ןרעה ןעמוקעג ןענעז טייק ןוא דניק -- טרעלק

 ,דיירפ ןופ טלַארטש עניזוק ןיימ

 .סױרַא רימ טלַאפ ץרַאה סָאד זַא ליפ ךיא

 ץטסָארַאטס רעד -- טרעלקרעד ןַאמ-טעטימָאק רעד טָאה --- רעבָא --

 ,גנולמַאזרַאפ יד ןטָאברַאפ טָאה

 ,ןשוק םיא ןוא ןַאמ-טעטימָאק םעד ןעמענוצמורַא יו טליפעג בָאה ךיא

 -עג רעבָא םיא ןיב ךיא .עטסָארַאטס ןפיוא סעכ ןיא ןעוועג ןענעז עלַא

 ,רַאבקנַאד ןעוו
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 ןיוו

 ןייק ןרָאפעג ןיב ןוא ןלױּפ טימ ,עיצילַאג טימ טנגעזעג ךיז בָאה ךיא
 .עקירעמַא ןייק קירוצ רָאפ ךיא רעדייא ןיוו ןקוקנָא טלָאװעג בָאה ךיא .ןיוו

 .ןיוו ןייק עקָארק ןופ טרָאפ סָאװ ,ןַאב רעד ףיוא ץיז ךיא
 רעדעי טימ יו עז ךיא .רעטצנעפ ןכרוד סױרַא קוק ךיא ,טילפ גוצ רעד

 ןיב ךיא ּוװ ,דנַאל םעד ןופ ,םייה רעטלַא ןיימ ןופ רעטייוו ךיא רעוװ עדנוקעס
 .ןרָאװעג ןריובעג

 םולח ןיימ .דנַאל-סטרובעג ןיימ ןעז וצ טמולחעג ךיא בָאה גנַאל-ןרָאי
 לענש ױזַא טציא ךיא ףױלטנַא עשז-סָאװרַאפ .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ זיא
 .?טרָאד ןופ

 ןוא םיבורק ,ןשטנעמ עביל עלַא יד טָא ןגיוא יד רַאפ ךָאנ ןעייטש רימ
 :טגָאזעג רימ ןוא טנגעזעג רימ טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,טניירפ

 "!ןביירש רימ טסלָאז !טשינ ךימ סעגרַאפ;

 ,סייוו ךיא רעבָא .ןביירש וצ ,ןעקנעדעג וצ טגָאזעגוצ ןעמעלַא בָאה ךיא
 ןשטנעמ ערעדנַא יװ שרעדנַא טשינ ןיב ךיא .טרַאנעגּפָא יז בָאה ךיא זַא
 סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ .ערעדנַא יװ רעגרע ךָאנ ןיב ךיא .ןסעגרַאפ ןשטנעמ
 וצ ףיוא ליופ ןיב ךיא .טשינ ןעק ךיא .טשינ ךיא .ווירב ןביירש וצ ביל ןבָאה
 ?ןשטנעמ ליפיוזַא וצ ,ווירב ןעמעלַא וצ ןביירש ךיא ןעק יו ןוא .ווירב ןביירש

 ףעמונעגפיוא ךעלביל ױזַא ךימ טָאה ,עצינלימ ןיא ,עניצ עניזוק ןיימ
 .ווירב ַא ןביירש ריא זומ ךיא ,ףרַאד ךיא .רימ טימ ץלָאטש ױזַא ןעוועג זיא יז
 ןיימ ןופ רעטכָאט יד ,יזדירפ .ןביירש טשינ לעװ ךיא זַא ,סייוו ךיא רעבָא
 -ױזַא טימ טנעיילעג טָאה סָאװ ,לדיימ עכעלביל עקירָאיײןצפופ סָאד ,עניזוק
 לָאז ךיא זַא טנידרַאפ ,עניטסעלַאּפ ןופ ווירב ןשיערבעה ַא גנורעטסײגַאב ליפ
 .רעטרעװ עמערַאװ רָאּפ ַא ןגָאז וצ ריא יו ליפ ךיא .ווירב ַא ןביירש ריא
 -ישזער רעד ,ווָאקרוט דנומגיז ,ןביירש טשינ לעװ ךיא זַא ,סייוו ךיא רעבָא
 םיא לָאז ךיא זַא טנידרַאפ ,עשרַאװ ןיא ,"םינתוחמ, עסעיּפ ןיימ ןופ רָאס
 -רוט קרַאמ .ןביירש טׂשינ לעװ ךיא זַא ,סייוו ךיֹא רעבָא .ווירב ַא ןביירש
 -פיוא ךעלטניירפ קידלַאװג ךימ טָאה ,ווָאקרוט דנומגיז ןופ רעדורב רעד ,ווָאק
 ךיא זַא ,סייוו ךיא רעבָא .ווירב ַא רימ ןופ רע טנידרַאפ .עשרַאװ ןיא ןעמונעג
 ,ןביירש טשינ לעוװ

 ןיא טליּפשעג דנצנעלג ױזַא טָאה עכלעוו ,עׂשרַאװ ןיא ,ןרעּפלַאה הניד
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 רעטכיד רעטמירַאב רעד .ווירביקנַאד ַא רימ ןופ ךיז טנידרַאפ ,עסעיּפ ןיימ

 טפַאשטניירפ עטסערג יד ןזיװעגסױרַא רימ טָאה רעכלעוו ,רעגנַאמ קיציא

 רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,בילטָאג .ש ר"ד .ווירב ַא טנידרַאפ ,עשרַאװ ןיא

 -רעוו עטוג ךס ַא טגָאזעג רימ ןוא ,עשרַאװ ןיא טעקנַאב ןיימ ףיוא רעציזרָאפ

 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ערעייט ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא .ווירביקנַאד ַא טנידרַאפ ,רעט

 בָאה ךיא ןעוו ,ןשטנעמ ליפזַא וצ ןביירש ךיא ןעק יװ .רימ וצ טוג ןעוועג

 ?ווירב ןביירש וצ טנייפ
 וצ קירוצ ,קירוצ ןרָאפ רעסעב לָאז גוצ רעד זַא ,טלָאװעג טלָאװ ךיא

 עטוג עלַא יד טימ לסיבַא ןדייר טלָאװעג ךָאנ טלָאװ ךיא .םייה רעטלַא ןיימ

 -קילגמוא יד טימ לסיבַא ןדייר ךָאנ טלָאװעג טלָאװ ךיא .עשרַאװ ןיא טניירפ

 גונעג טשינ ייז טימ בָאה ךיא זַא ,ליפ ךיא .לטעטׂש ןיימ ןיא ןשטנעמ עכעל

 ךיא .טקוקעגנָא גונעג טשינ וליפַא לטעטש-סטרובעג ןיימ בָאה ךיא .טדערעג

 ,געט עכעלטע זיולב ןעוועג טרָאד ןיב

 ,גנולפייווצרַאפ עטסערג יד ןוא ןברוח ןטסערג םעד ןעזעג בָאה ךיא

 ,לענש ֹוצ רעבָא
 א+ א
* 

 טָא !ןיו .ןרעטיצ ןָא טבייה ץרַאה ןיימ .ןיוו וצ ךיז רעטנענרעד ךיא

 .ןיוו ןיא ךיא ןיב דלַאב

 "רךַאפ טייצ ַא ךיא בָאה ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא רעדייא

 רימ טָאה רעטָאפ ןיימ .טנעדוטס ַא ןעוועג טרָאד ןיב ךיא .ןיוו ןיא טכַארב

 ףיוא גונעג טַאהעג ןופרעד בָאה ךיא .ןבעל וצ ףיוא טלעג טקישעג שדוח ןדשי

 ףליה רעד טימ ןגָאלשעגכרוד ךיז ךיא בָאה ןכָאװ יירד ערעדנַא יד .ךָאװ ןייא

 .ןעגנוזעלרָאפ ןוא ןטרעצנָאק וצ ןייג ןופ ףליה רעד טימ ןוא םיתינעת ןופ

 -נָאק ןבעגעג טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג ַא ןעוועג ןיוו ןיא טלָאמעד זיא סע

 ,בָאנוצ סלַא סייבוצ ןוא ייט טימ ,יירפ ןטנוװָא עשירַארעטיל ןוא ןטרעצ

 עטסערג יד .עטסעב יד ןופ ןעוועג ןענעז ןעגנוזעלרָאפ ןוא ןטרעצנָאק יד

 .טקילײטַאב טרָאד ךיז ןבָאה רעליּפשיוש ןוא רעלעטשטפירש ,ןטסיטרעצנַאק

 .ןעגנַאגעג טשינ ןטרעצנָאק יד וצ ךיא ןיב טַאנָאמ ןופ ךָאװ עטשרע יד

 טנװָא ןדעי ךיא ןיב ךָאװ עטשרע יד .ךייר ןעוועג ךיא ןיב ךָאװ עטשרע יד

 -יוו עקיטלָאמעד סָאד) רעטַאעט ביל רעייז בָאה ךיא ,רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג

 ,(ןבָאה ביל טזומעג ןעמ טָאה רעטַאעט רענ

 טָאה סָאװ ,ןגױוא עיולב-ףיט טימ עקנידנָאלב א ,ענימרעה ,טנייה ןוא

 ןעז וצ ביל טָאה יז זַא ,טגָאזעג רימ טָאה יז .עביל ןיא טרעלקרעד רימ ךיז

 טלעפעג ריא !ןלעפעג ןעק לסקיש ַא סָאװ .דער ךיא ןעוו ,ךיז לקָאש ךיא יוװ

 .רוחב-שרדמ-תיב רעד ןבילברַאפ זיא רימ ןיא סָאװ רָאג
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 ד לע פ ס ע טָאג אנ ח

 -ניא יד ,רענדער עטסעב יד ןרעה טרָאד געלפ ךיא יװ ךיז ןָאמרעד ךיא
 -עג ןבָאה טרָאד !טנעמַאלרַאּפ רעד טנייה ןוא .סעטַאבעד עטסטנַאסערעט
 ןדעי ןפיױלנײרַא ןיהַא עקַאט געלפ ךיא .ןעײטרַאּפ עלַא ןופ רעריפ יד טדער

 ,ןרידוטש וצ טייצ ןייק טַאהעג טשינ עקַאט רַאפרעד בָאה ךיא .גָאט

 !ןיוו ,ךַא

 -עג ןלייצרעד טלָאװעג ךיא בָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו
 טלָאװעג טשינ ךימ טָאה ןעמ רעבָא .ןיו ןביל ןיא ןבעל ןיימ ןופ סעטכיש
 ,טריסערעטניא טשינ םענייק טָאה'ס .ןרעה

 .ןלעפעג טשינ קרַאטש רַאפרעד רימ זיא עקירעמַא ןיא טייצ עטשרע יד

 ןרָאװעג רעקרַאטש גָאט ןדעי טימ זיא ןיוו ךָאנ טפַאשקנעב ןיימ

 ןופ רענייא ןטעברַא וצ קעוצ ןטימ עקירעמַא ןייק ןרָאפעג ןיב ךיא
 ַא ןרעװ וצ ןוא ,קיגנעהּפָאמוא ןייז וצ ןעוועג זיא תומולח עטסערג עניימ
 -עגנא ןוא טכייל ןעוועג רימ זיא םעד ןגעוו ןעמולח וצ .רעטעברַא רעטושּפ
 וצ ,רעטיב ןוא רעווש ןעוועג סָאד זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא רעבָא .םענ
 -יורג ַא ןעוװעג ךיא ןיב ,ןעמונעג טַאהעג ךיז בָאה ךיא טעברַא ןַא רַאפ סָאװ
 ,לַאפכרוד רעס

 םעיינ ַא טַאהעג ךָאװ עדעי טעמכ בָאה ךיא) םעניימ לַאפכרוד ןדעי ךָאנ

 ;ץכערק ַא ןסײרסױרַא רימ ןופ ךיז טגעלפ ,(לַאפכרוד

 | ."!ןיוו ,ךַא,

 טגערפעג ןצעמע בָאה ךיא ןוא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו
 רעדָא ,טרעפטנעעג טׂשינ רימ טָאה רענעי ןוא ,סַאג ַא ךיז טניפעג סע ּווװ

 ןגערפ ןסייהעג רימ רעדָא ,ןרעפטנע וצ טייצ ןייק טשינ טָאה רע זַא ,טגָאזעג

 בָאה ךיא זַא ּוװ ,ןיוו ןָא טנָאמרעד דלַאב ךיז ךיא בָאה --- ,ןַאמ-ײצילָאּפ ַא

 ןוא ,ןײרַא זיוה ןיא זיב טריפעג דלַאב ךימ ןעמ טָאה ,סַאג ַא ףיוא טגערפעג

 !ןיוװ ,ךַא --- .ןריפ ךיז זָאל ךיא סָאװ טקנַאדעג רימ

 ךימ ייב ךיז טגעלפ ,ץרַאה ןפיוא קירעיורט ןרָאװעג רימ זיא סע ןעוו

 ."!ןיוװ ,ךַא; :ץפיז ַא ןסײרסױרַא

 -עג ןעמָאנ ַא טלָאמעד רימ טָאה ,גנילציוו ַא ,םיבורק עניימ ןופ רענייא
 ."!ןיוו יךַא; :ןבעג

 -רַא ןיוש "?!ןיו ,ךַא; טעוװ ןעו ?"!ןיו ,ךַא; סעּפע טכַאמ סָאװ ---

 "עג סָאד ןבָאה סָאװ ,םיבורק ערעדנַא עלַא ןוא ןגערפ רע טגעלפ --- ?ןטעב

 ,ןכָאטשעג סָאד טָאה רימ ןוא ןכַאל ןגעלפ ,טרעה
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ןיוו ןיא לַארענעג ןשידַיי ַא טימ שינעגעגַאב ןיימ

 -ָאה ןיימ ןופ רינָאפעלעט ךיא .טנװָא ןיא ןעמוקעגנָא ןיוו ןייק ןיב ךיא

 בָאה ךיא) סקופ ,מ ,א רעלעטשטפירׂש םעד ,עגעלָאק ןוא טניירפ ןיימ וצ לעט

 ןיא טלָאמעד זיא סקופ .מ .א .(ןָאפעלעט ןוא סערדַא ןייז ךיז טימ טַאהעג

 "עט ןכרוד םיא בָאה ךיא ."סטרעוװרָאפ, ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעד ןעוועג ןיוו

 -קירוצ דלַאב ףרַאד ךיא .ןייז טשינ גנַאל ָאד לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג ןָאפעל

 יעקירעמַא ןייק ןרָאפ

 .טייצ ךס ןייק טשינ טסָאה וד; :טגָאזעג רימ ןוא ןעמוקעג לענש זיא רע

 סָאװ סייוו ךיא .רעמ סָאװ ןעז טייצ רעצרוק רעד ןיא טסליוװ וד זַא ,סייוו ךיא

 ."םוק ,טריסערעטניא ךיד

 .רעטַאעט ׂשידִיי א ןיא טריפעגניײרַא ךימ טָאה רע

 ךיז ןבָאה רימ רעבָא .טקַא ןטשרע ןופ ןטימ ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ

 ןופ ענייא ןעוועג זיא סע .טקיטעּפשרַאפ ןבָאה רימ סָאװ ,טרעגרעעג טשינ

 ,ירפ ןייגוצקעװַא ןוא טעּפש ןעמוקוצנָא טוג זיא'ס סָאװ ,ןסעיּפ ענעי

 גונעג זיא'ס זַא ,עגעלָאק ןיימ וצ טגָאזעג ךיא בָאה טקַא ןטשרע ןכָאנ

 ,שרעדנַא ץעגרע ןייג ןלָאז רימ ,רימ רַאפ

 לַארענעג רעשידִיי ַא ןַארַאפ טציא זיא ָאד ,רימ וצ רע טגָאז ,טרַאװ ---

 -ַאב ַא ,רעמָאס ןָאפ לַארענעג זיא ןעמָאנ ןייז .ןטייצ ספעזָאי ץנַארפ ןופ ךָאנ

 .רעטַאעט ןשידִיי ןיא טפָא טמוק רע .שטנעמ רעטמירַאב ַא ,לַארענעג רעטמיר

 ןעװעג ןיב ךיא .םיא רַאפ טלעטשעגרָאפ עץיִאּפ םעד ןיא ךימ טָאה רע

 םייו ךיא .רעטַאעט ןשידִיי ןיא לַארענעג רעשיכיירטסע ןַא .טשַאררעביא

 -ידִיי ַא .ךיירטסע ןיא טליּפשעג לָאמַא ןבָאה ןלַארענעג עלָאר ַא רַאפ סָאװ

 ןיא טמוק רע ןוא .גנומַאטשּפָא עשידִיי ןייז טנקיילרַאפ טָאה לַארענעג רעש

 .רעטַאעט ןשידִיי

 ,םיא טגָאז סקופ עגעלָאק ןעוו ,רימ טימ ךיז טיירפרעד לַארענעג רעד

 .עקירעמַא ןופ רעביירש רעׂשידִיי ַא ןיב ךיא זַא

 עקיצנייא רעזדנוא ןיא סָאד -- טגָאזעג רע טָאה -- !עקירעמַא ---

 לייוו ,טייוו וצ ןייג רעלטיה היח עדליוו יד ןזָאל טשינ טעװ יז זַא ,גנונעפָאה

 ,טלעוו עבלַאה ַא ןטכינרַאפ רע טעװ ,ןזָאל םיא ןעמ טעוװו

 יטּפָא סיורג טימ ןוא רעייפ סיורג טימ םעד ןגעו טדערעג טָאה רע

 ,ןשימנײרַא ךיז טעוװ עקירעמַא זַא ,םזימ

 .ןגיושעג בָאה ךיא .םעד ןגעו קנעד ךיא סָאװ טגערפעג ךימ טָאה רע

 טרעלקרעד ןַאד טָאה לַארענעג רעד .ןגָאז וצ סָאװ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא

 ןעק סע; .טנעה יד רעביא ןבעג ןרעלטיה טעוװ עקירעמַא זַא ,טייקרעכיז טימ
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 ד לע פ סעטָאג אנ ח

 ןביילג ןרעהפיוא ןעמ ףרַאד ,טשינ ןעוו; ,גָאזעג רע טָאה ,"ןייז טשינ שרעדנַא
 ."טייהשטנעמ רעד ןיא

 עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןׂשידִיי ןגעו טגערפעג ךימ טָאה לַארענעג רעד

 ןבָאה רימ זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןעוו טיירפעג קרַאטש ךיז טָאה רע ןוא

 טָאה טלָאמעד) ןסעיּפ ענייפ רָאג טליּפש ןעמ ּוװ ,רעטַאעט-טסנוק ןשידִיי ַא
 ,(טילבעג *רעטַאעט-טסנוק עשידִיי; סָאד

 -ַאעט ןיא ,ָאד ךָאנ טביילברַאפ רע יצ טגערפעג לַארענעג םעד בָאה ךיא

 ןייא יו רעמ בָאה ךיא .םיא רַאפ גונעג זיא טקַא רעטשרע רעד רעדָא ,רעט
 ןעז טנעקעג טשינ טקַא

 רעשידִיי ַא ןופ --- ,טגָאזעג לַארענעג רעד טָאה --- ?ריא טדער סָאװ ---

 ןקיוקרעד סעידָאלעמ עשידִיי יד ?טימ רעד ןיא ןפיולטנַא ךיא לע עסעיּפ
 ,ךימ

 ןטייווצ םעד ןעז וצ ץַאלּפ ןייז וצ ןעגנַאגעגקירוצ ןַאד זיא לַארענעג רעד

 .טקַא
 -טיה סָאװ --- ,סקופ עגעלָאק ןיימ טגָאזעג רימ טָאה --- ,טסעז וד --

 יד ןוא ןלַארענעג עשידַיי יד ,ןפיול ייז ןֹדִיי יד רַאפ ןָאטעגפיוא טָאה רעל

 ,םינוגינ עשידִיי יד טימ ךיז ןקיווק ייז .רעטַאעט ןשידִיי ןיא ,ןענָארַאב

 -ָאס ןָאפ לַארענעג ןשידִיי םעד ןגעו ךס ַא טרעהעג ךיא בָאה רעטעּפש

 ןבָאה ,רעדנעל ערעדנַא עלַא ןיא ךיוא ןוא עקירעמַא יזא ןעגנוטייצ יד .רעמ

 .ןיו ןופ ןסַאג יד טרעקעג טָאה רע יװ ,לַארענעג םעד ןגעוו ןבירשעג ךס ַא

 ןייג וצ ןעגנוווצעג םיא ןבָאה ןיוו ןיא סיצַאנ יד ןעוו זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ

 עלַא ןוא םרָאפינוא ןקסלַארענעג םעד ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה ,ןסַאג יד ןרעק

 זיא רע .ןסַאג יד ןרעק טלעטשעגקעװַא ךיז רעצלָאטש ַא ןוא ןלַאדעמ ענייז

 ,טייקיטומ ןייז רַאפ טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא ןרָאװעג טרעדנווװַאב

 יו ןוא לארׂשי ןייק ךָאנרעד ןוא ןָאדנָאל ןייק קעװַא רע זיא רעטעּפש

 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג לארשי ןיא רע זיא ,ןרָאװעג ריֹווועג רעטעּפש ןיב ךיא
 .בַאטש-לַארענעג לארׂשי םעד

 לּפע רק הנוי

 ךיא וװ ,זיוה-עפַאק ַא ןיא טריפעגקעווַא ךימ סָאה סקופ עגעלָאק ןיימ

 ןיא .ןדִיי טַאלג ןוא רעביירש עשיערבעה ןוא עשידִיי טימ ןפָארטעג ךיז בָאה

 שידִיי ַא ,עשרַאו ןופ ןעגנוטייצ עשידִיי ןענופעג ךיז ןבָאה זיוה-עפַאק םעד

 .שידִיי ךיוא ןוא שטייד טרָאד ןעמ טָאה טדערעג ,זױה-עפַאק
 עשידִיי ןיא טפיטרַאפ ןַאמ ַא ןסעזעג זיא ,ןײלַא רענייא ,לשיט ַא ייב
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 טלעטשעגרָאפ םיא ןוא םיא וצ טריפעגוצ ךימ טָאה טקופ עגעלָאק .ןעגנוטייצ

 .רימ רַאב

 -עטשטפירש רעשיערבעה ןוא רעשידִיי רעד ,לּפערק הנוי זיא סָאד --

 .ךיירטסע ןופ רָאזנעצ ןוא רעלי

 -ָארד ןופ טמוק רעכלעוו ,לּפערק הנוי ןופ ןעמָאנ םעד טנעקעג בָאה ךיא

 ענעדיישרַאפ ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ןוא ,עיצילַאג ,שטיבָאה

 גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןופ ךיוא ןוא ,עשידִיי ןוא עשיערבעה ,ןלַאנרושז

 .רָאזנעצ ַא זיא רע זַא ,טסּוװעג טשינ רעבָא בָאה ךיא .עקָארק ןיא ,*גָאט רעד

 -נוטייצ עשידִיי עלַא טנעייל ןוא רָאזנעצ ןעוועג זיא רע לייוו ,רעדיוו רע

 ,רימ ןגעוו ךס ַא טסּוװעג טָאה ,ןעג

 רַאפ טָאה רע ןוא זדנוא ןשיװצ ךערּפשעג ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה סע

 .סקופ רעביירש םעד טגָאלקרַאפ ריש
 ןגעק *סטרעװרָאפ, ןיא טביירש --- ,טגָאזעג רע טָאה --- סקופ רעד ---

 ןוא רעלצנַאק רעד ןעוועג טלָאמעד זיא גינשוש) גנוריגער רעשיכיירטסע רעד

 -ַאטקיד זַא ,טשינ גוט גינשוש זַא ,ןָא טזייוו רע ,(ךיירטסע ןופ רָאטַאטקיד

 ,רע ליוו סָאװ .קלָאפ םייב טסַאהרַאפ זיא גנוריגער יד זַא ,טשינ גיוט רוט

 ?ןריטסערַא םיא לָאז ןעמ ןוא ןרסמ םיא לָאז ְךיא

 הנוי ,ריא זַא ןעז ליוו ךיא --- :טרעפטנעעג גנערטש םיא טָאה סקופ

 !סע טוט אברדא !ןוסמ רימ טלָאז ,לּפערק

 רעשידִיי רעד ןלעפעג קרַאטש זיא רימ ןוא טגירקעג עדייב ךיז ןבָאה ייז

 ,ןרטמ לָאז רע זַא ,ארומ ןייק טשינ טָאה ןעמ ןעמעוװ רַאפ ,רָאזנעצ

 ןיא לּפערק הנוי זַא ,טרעלקרעד טײהנזעװנָא ןייז ןיא רימ טָאה סקופ

 "ער רעד ייב רָאזנעצ ןעוועג זיא ןוא ןפעזָאי ץנַארפ ייב רָאזנעצ רעד ןעוועג

 טשינ םענייק טָאה רע ןוא .ןגינשוש ייב טציא ךיוא ןוא ןסופלָאד ןופ גנוריג

 ,רוסמ ַא ןופ טולב סָאד טשינ ךיז ןיא טָאה רע .ןרסמ טשינ טעוװ ןוא טרסמעג

 -טסע ןופ ןפױלטנַא לי סָאװ ,ןסקופ ןופ טכַאלעגּפָא טָאה לּפערק הנוי

 םיא רעלטיה טעװ סָאװ .ןעמוקניהַא טעװ רעלטיה זַא ,ארומ טָאה רע .ךייר

 ןּפַאכ רָאנ ,ןָאט וצ סָאװ טשינרָאג טָאה רעלטיה --- טגָאזעג רע טָאה --- ?ןָאט

 .טסיש ןוא טייטש רעלטיה זַא טניימ ןעמ .ןסיש םיא ןוא ןסקופ

 .לּפערק הנוי ןופ טכַאלעגּפָא טָאה ,רעדיו סקופ עגעלָאק ןיימ

 רע טעװ ןרעלטיה ייב ךיוא זַא --- ,טגָאזעג רֹע טָאה --- ,טניימ רע ---

 ןעגנוטייצ עשידִיי ןענעייל ןוא זױהיעפַאק ןיא ןציז טעוו רע .רָאזנעצ ַא ןייז

 ןוא רעביירש עשידִיי ןוא רערעל עשיערבעה רָאּפ ַא ןעמוקעגוצ ןענעז סע

 עלַא .ןיוו ןיא עגַאל רעׂשידִיי רעד ןגעו ךערּפשעג ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה סע

 ,שיטסימיסעּפ טדערעג ןכָאה
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 דל צפ ס עטָאג .אנהח

 טנעקעג ןיוװ ןיא ןעמ טָאה --- ןפורעגסיוא רענייא טָאה -- לָאמַא --
 זַא ןפָא ייז ןדייר טנייה .ןדִיי ןגעק ןדייר רַאפ ןשטַאּפנָא טימעסיטנַא ןַא
 טרעפטנע רענייק ןוא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןקיש ןדִיי יד טעװ ןעמ
 .ארומ טָאה ןעמ .ןגייווש ןטסילַאיצָאס וליפַא .טשינ

 זיא'ס רעבָא --- ןגירשעגסיוא רענייא טָאה --- !ןפױלטנַא ףרַאד ןעמ ---
 ,ןפיול וצ ןיהווװו ָאטשינ

 רעטעברַא עגיה יד ןלעװ ,ןיוו ןייק ןעמוקנײרַא טעו רעלטיה ןעוו ---
 ךייז ןזָאלסױא עטשרע סָאד טעװ רע ןוא ףמַאק ַא ןָא ןבעגּפָא טשינ ןיוו םיא
 ,טגָאזעג רערעדנַא ןַא טָאה --- ןדִיי יד וצ ןרָאצ

 ,ןרעלטיה ןלעטשנגעקַא ךיז ןלעוו רעטעברַא יד זַא ,סייוו ךיא ןעוו ---
 סקופ .מ .א עגעלָאק ןיימ ןפורעגסיוא טָאה --- טרַאעג טשינ ןיוש ךימ טלָאװ
 ןיו ןבעגרעביא םיא טעװ ןעמ .ןלעטשנגעקַא טשינ ךיז טעװ ןעמ רעבָא ---
 !ןפױלטנַא זומ ךיא ,ןענַאד ןופ ןפױלטנַא ליוו ךיא .סּפיּפ ַא ןבעג וצ ןָא

 רעשיכיירטסע רעד ,לּפערק הנוי טרעלקרעד טָאה -- גָאז ךיא ןוא ---
 ןעמ ,קִיּור ןוא ליטש ןייז טעװ ,ןעמוקניײרַא טעװ רעלטיה ןעוו זַא --- ,רָאזנעצ
 !ןפױלטנַא טשינ ףרַאד ןעמ ,ןעּפעשט טשינ םענייק טעװ

 זיא רע .לּפערק הנוי ןופ הצע יד טגלָאפעג טשינ טָאה סקופ עגעלָאק ןיימ
 לּפערק הנוי .לארשי ןיא טציא ךיז טניפעג ןוא ןָאדנָאל ןייק ןפָאלטנַא לענש
 רע זיא ,ןעמוקעגנײרַא ןיהַא זיא רעלטיה ןעוו ןוא ןיוו ןיא ןבילברַאפ זיא
 ,ןסָאשרעד טָאה ןעמ סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג
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 עקירעמַא ןייק קירוצ רָאפךא / !

 יעקירעמַא ןייק ,םייהַא קירוצ רָאפ ךיא

 עטסערג יד רשפא ,"ירעמ ןיווקא ףיש רעשילגנע רעד ףיוא רָאפ ךיא

 ףיוא ןוא טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןשטנעמ טרָאד ןרָאפ סע .טלעוו רעד ףיוא

 .ךיא יװ רעכעליירפ ןוא רעקידעבעל סיוא רע טעז ,קוק ךיא ןעמעוו

 טכַארברַאפ טוג ןבָאה ייז ּוװ ,סעיצַאקַאװ ןופ קירוצ ןעמוק עטסרעמ יד

 ךיז ייז ןלָאז סָאװרַאפ .עקירעמַא ןעיירפ םעד ןיא םיײהַא ייז ןרָאפ טציא ןוא

 ?ןעיירפ טשינ

 "ייא ןיא םישדח ייווצ טכַארברַאפ בָאה ךיא .ןעיירפ ךיוא ךיז ףרַאד ךיא

 רחמ; עידעמָאק ַא עניימ טליּפשעג טָאה ןעמ .םייה רעטלַא ןיימ זיא ,עּפָאר

 עלעטש ַא בָאה ןוא ,ןוז ןוא בייוו ןיימ וצ קירוצ םוק ךיא .עשרַאװ ןיא "םינת

 ךיא סָאװ ,םישדח ייוװצ יד רַאפ טלָאצעג רימ טָאה סָאװ ,?סטרעװרָאפ , ןיא

 רעבָא ?ןגָאלקַאב וצ ךיז ךיא בָאה סָאװ זיא .עּפָאריײא ןיא טכַארברַאפ בָאה

 ךיא ןעוו ,עקירעמַא ןיא .טקיטיײװרַאפ זיא ץרַאה ןיימ .דניק שידיי ַא ןיב ךיא

 ןיא ןסָארדרַאפ ךימ סע טָאה ,ןדַיי טגלָאפרַאפ רעלטיה יװ טנעיילעג בָאה

 בָאה ךיא .טרעהעג בָאה ךיא ,טנעיילעג זיולב טשינ סָאד ךיא בָאה עּפָאריײא

 סרעלטיה ןעזעג בָאה ךיא .ןילרעב ןיא ןרישרַאמ סעּפורט-םערוטש יד ןעזעג

 .רעמינּפ ערעייז ףיוא ןרָאצ

 יװ סיוא טעז סָאװ ,עלַאקס לטעטש-סטרובעג ןיימ ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 -עפָאה ןוא הסנרּפ ןָא .טלַאהנָא ןָא ןוא טלַאהניא םוש ַא ןָא ,גנַאגרעטנוא ברע

 טדער ןעמ ,"הוקתה;, יד טגניז ןעמ ,עניטסעלַאּפ ןייק ןרָאפ ליוו רעדעי .גנונ

 יװ רעמ טשינ ךָאד זיא סָאד רעבָא ,םייה ענעגייא ןַא סלַא לארשי-ץרא ןגעוו

 "עג טשינ ןבָאה ייז ןוא רעדנעלגנע יד ייב ןעוועג זיא עניטסעלַאּפ .םולח ַא

 ףיוא ןעמָארגָאּפ ןכַאמ רעבַארַא יד ןוא ,לארשייץרא ןייק ןדִיי ןרָאפנײרַא ןזָאל

 ,19367-37 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד .קערש ןיא טרָאד ןבעל ןדִיי יד ןוא ןדִיי

 יד זַא טייקכעלגעמ םוש ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע ןעוו

 "רָאג זיא עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ .םייה ענעגייא ןַא ןגירק ןלָאז ןדִיי

 ."הוקתה; יד ןעגנוזעג זיולב טָאה ןעמ .ןרָאװעג טשינ

 ןענעז עקירעמַא ןופ ןרעיוט יד רעבָא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןליוו ןדִיי

 .ןסָאלשעג

 "ייק רעבָא ,םייה עשידִיי ַא סלַא ןַאׂשזדיבָאריב ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ
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 ד לצפ סע טָאג אנהח

 ,םייה עשידִיי ַא ןגירק ןעמ טעװ ןענילַאטס ייב זַא טביילגעג טשינ טָאה רענ
 -טג רעגרעבנערינ יד .טרעטַאמעג דנַאלשטיײיד ןיא ןדִיי יד טָאה רעלטיה

 טשרע םוק ךיא .ןגיוושעג טָאה טלעוו עצנַאג יד ,טפַארק ןיא ןעוועג ןענעז ןצעז
 ןשיערבעה ַא ןופ רעטרעוו יד ןרעיוא יד ןיא ךָאנ רימ ןעגנילק סע .ןיוו ןופ
 ןבָאה רימ רעבָא .רעהַא טמוק רעלטיח רעדייא ןפיולטנַא ןזומ רימ, :רערעל
 ."ןפיול וצ ןיהּוװ טשינ

 זיא רעלטיה רעדייא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןיוו ןיא בורק ַא רעניימ
 ,םזירעלטיה רעד ָאד ןיוש טעוועשוב ןיירַא טרָאד

 ןופ .טשינ גניז ךיא רעבָא .ףיש רעד ףיא טצנַאט ןעמ ןוא טגניז ןעמ
 .דעיירפ טשינ ךיז ןעק ךיא ןוא ןצנַאט טשינ ןעק ךיא .טדערעגּפָא זיא ןצנַאט

 -לפייווצרַאפ רעשידִיי רעד ןיא ןסעגרַאפ טונימ ַא ףיוא רשפא ךיא טלָאװ
 רע ןוא שטייד רענַאקירעמַא ןַא עניבַאק ןייא ןיא רימ טימ טניוװ ,עגַאל רעט
 -ןָאפ טשינ לָאז ךיא זַא ,ךימ טנָאמרעד ןוא ןרעלטיה ןגעוו דנַאנַאכָאנ טדער
 ,דֶיי ַא ןיב ךיא זַא ,ןסעג

 שטייד רענַאקירעמַא רעד

 -יש ןייק קירוצ טמוק ,רימ טימ טניֹוװ סָאװ ,שטייד רענַאקירעמַא רעד

 .עיצַאקַאװ-רעמוז ןייז טכַארברַאפ טָאה רע ּוװ ,ןילרעב ןופ ָאגַאק

 -רעב ןיא לקנָא ןַא םענייז ייב טניוװעג ןכָאװ סקעז ןופ טייצ ַא טָאה רע
 .רעריפ-יצַאנ עקיטכיוו יד ןופ רענייא זיא ,טגָאזעג רע טָאה ,לקנָא ןייז .ןיל
 עג ןופ טניירפ רעמיטניא ןַא זיא רֹע .ןרעלטיה ןופ דיסח רעסיורג ַא זיא רע
 .ןרעכיירטש ןופ קרַאטש טלַאה ןוא ןגניר

 יװ ןלייצרעד לָאמעלַא טגעלפ ,טלייצרעד רע טָאה ,רענייז לקנָא רעד

 טנָאזעג טָאה גנירעג סָאװ ,גנירעג טניירפ ןייז טימ טדערעג טָאה רע ױזַא
 ןופ טפנוקוצ רעד ןגעו טקנעד גנירעג סָאװ ןוא ,טייקסיורג טרעלטיה ןגעוו
 טעװ דנַאלשטייד .ןרעלטיה וצ ןקוב ךיז ןלעװ רעדנעל עלַא זַא ,דנַאלשטיײד
 .רעדנעל עלַא רעביא ןריגער

 ןגעק זיא ןוא טסילַאיצָאס ַא זיא ,שטייד רענַאקירעמַא רעד ,ןיילַא רע

 ייז ,סורדרַאפ ןוא טייקרעטיב טימ סיצַאנ יד ןגעוו טדערעג טָאה רע .ןרעלטיה

 ,טגָאזעג רע טָאה ,דנַאלשטיײיד ןעגנערבמוא ןדיי וצ האנש רעייז ךרוד ןלעוו

 ַא ןיא יצַאנ םעד ןופ ביײװ סָאד ,עמומ ןייז זַא טלייצרעד טָאה רע

 .סיצַאנ יד ןגעק ןוא ןרעלטיה ןגעק ןצרַאה ןיא ףיט זיא ןוא עקזיוצנַארפ

 -עג זיא ,טלייצרעד רימ שטייד רענַאקירעמַא רעד טָאה ,רעטכָאט רעייז

 זופ ןַאמנעגנוי ןשידִיי ַא טנגעגַאב טרָאד טָאה ,עיצַאקַאװ ףיוא עינַאּפש ןיא ןעוו

 זיא יז .ווירב-עביל עדייב ךיז ןביירש ייז .טבילרַאפ םיֹא ןיא ךיז ןוא זירַאּפ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 -רַאפ זיא יז זַא ,ןפָא טדער יז ןוא רעריפ-יצַאנ םעד ןופ רעטכָאט עקיצנייא יד

 .יז טגָאז ,ןדִיי ןלעפעג ריא .ןבָאה הנותח םיא טימ טעװ ןוא ןדִיי ַא ןיא טביל

 רע זַא ,טעשַארטס ,רָאה יד ךיז טסייר ,רעריפ-יצַאנ רעד ,עטַאט ריא

 ןייז .עדנַאש-ןסַאר ןופ עגַאלק רעד ףיוא ןריטסערַא יז טעװ ןוא ןרסמ יז טעוװ

 "סיוא ,ןַאמ ריא ,םיא טעװ יז זַא ,טגָאז שקזיוצנַארפ יד ,עמַאמ ריא ,בייוו

 ,רעטכָאט ןייז ןרסמ טעװ רע ביוא ,ןעמס םיא רעדָא ,ןגיוא יד ןכעטש

 ףמַאק-ןעילימַאפ ןסיורג ַא טניוװעגייב רע טָאה לקנָא ןייז ןופ זיוה ןיא

 רעצכעגָאז סרעכיירטש טריטיצ יצַאנ רעד ,רע .עגַארּפ רעשידִיי רעד ןגעוו

 ףיוא סטוג סיעכהלדוצ ףיוא םיא ןדייר רעטכָאט יד ןוא עמַאמ יד .ןדִיי ןגעוו

 ,שטייד רענַאקירעמַא רעד ,רע .טעװעדלַאװגעג ןוא ןגירשעג טָאה ןעמ .ןדִיי

 גנוניימ ןייז ןגָאזסױרַא טלָאװעג טָאה רֹע זַא ,טלייצרעד ,טסילַאיצָאס רעד

 וצ ןטעבעג םיא ןבָאה רעטכָאט ריא ןוא עמומ ןייז רעבָא --- סיצַאנ יד ןגעק

 -סיורַא ךיז רע טעוו רעמָאט .ייז ייב ןעניוװ לָאז רע זַא ,ןליוו ייז לייוו ,ןגייווש

 ,ןפרַאװסױרַא םיא רע טעװ ,סיצַאנ יד ןגעק טרָאװ ַא טימ ןּפַאכ

 ןגעק ןדייר ןרעה טזומעג ךיא בָאה; ,שטייד רעד טלייצרעד ,*ױזַא ןוא;

 טימ ןעזעג בָאה ךיא ,ןָאטעג ייוו קרַאטש רימ טָאה סע רעבָא ,ןגייווש ןוא ןדִיי

 ,"ףדִיי וצ האנש ןייז ךרוד ךיז טבָארגַאב קלָאפ שטייד סיורג ַא יו ןגיוא עניימ

 ליו סע רעוװ, ,דנַאלשטיײד ןגעוו שיטסימיסעּפ רעייז טדערעג טָאה רע

 ןדייר סנטסקינייװ רעדָא ,ןדִיי וצ סטכעלש ןָאט רע זומ ,עלָאר ַא ןליּפש טרָאד

 "!ךעלרעדיוש ,ךעלרעדיוש זיא'ס .ייז ףיוא סטכעלׂש

 יד ןוא ןילרעב ןגעוו ןכׂש רעשטייד ןיימ ןדייר רימ וצ טגעלפ ױזַא טָא

 .ןדִיי

 ןּפיט ענעדיישרַאפ

 ַא ןעזעג ךיא בָאה ,ףיׂש ןופ קעד רעד ףיוא ןעמוקעגסױרַא ןיב ךיא ןעוו

 ,ןפיט ענעדיישרַאפ ,ןשטנעמ ןופ שַאמ-שימ

 וניבא םהרבא ןַא טימ חלג רעשיסור ַא קעד ןפיוא םורַא ךיז טיירד טָא

 ,דרָאב עטיירב ןייז הבחרה טימ ךיז טעלג ןוא תולדג טימ טנַאּפש רע .דרָאב

 ?ןדירפוצ ױזַא רע זיא סָאװ .ךיז ןופ ןדירפוצ קרַאטש סיוא טעז רע

 רע .טדערעג םיא טימ טָאה ,שיסור ןעק סָאװ ,רעטסעוװש-ספיש ַא עניימ

 רעקילייה ,רעקיטכיוו ַא ןופ קירוצ טציא טרָאפ רע זַא ,טלייצרעד ריא טָאה

 עשיסור ייווצ טגירקעגמורַא ךיז ןבָאה טרָאד .עיקַאװַָאלסָאכעשט ןופ תוחילש

 םענעברָאטשרַאפ ַא ןופ לוטש יד ןעמענרַאפ לָאז'ס רעוו םעד ןגעוו םיחלג

 ךיז ייז ןגירק ,םידיסח יו ןוא ,"םידיסח; ענייז טָאה ייז ןופ רעדעי .ןקיליײה

 ,הפירט --- דצ רערעדנַא רעד טגָאז ,רשכ טגָאז דצ ןייא סָאװ .ךיז ןשטַאּפ ןוא
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 דל עפ סע טָאג .אנהח

 ףיוא ךיז ןבָאה םידדצ עדייב ,ךוסכס םעד ןכיילגסיוא ןיהַא ןרָאפעג רע זיא

 -סיוא לכש ןקיטכיר םעד ןבעגעג םיא טָאה טָאג זַא ,טליפ רע .ןזָאלרַאפ םיא

 טנקסּפעג לָאמנייא טשינ ,רע טגָאז ,ןיוש טָאה רע .חלג ןקיטכיר םעד ןביילקוצ

 ,םיא טימ ןעוועג זיא טָאג ןוא תולאש עקיטכיוו עכלעזַא

 זַא ,טגָאז רע .טרעטיברַאפ קרַאטש רע טדער דנַאלסור ןקיטציא ןגעוו

 טייצ רעבלעז רעד ןיא .(דַיי ַא םיא ייב זיא ןילַאטס) ןדִיי טציא ןשרעה טרָאד

 טָא .ךָאנ טבעל *טָאג רעשיסור רעטלַא; רעד סָאװ ךעלקילג ךיז רע טליפ

 ןעמ ."ןכַאז עכעלטעג; ןגעוו ןסור ךיז ןשטַאּפ ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא ץעגרע

 -ָאלסָאכעשט ןייק רע טרָאפ ,דנַאלסור ןופ ןבירטעגסױרַא ,רע טגָאז ,טָאג טָאה

 .רע טגָאז ,ןרעו רוטּפ טשינ טָאג ןופ טעװ ןעמ ,עקירעמַא ןייק ,עיקַאװ

 ' ןא א
 י א

 רענעמ ףניפ ןציז ,גָאט ַא לָאמ יירד סע ךיא ןכלעוו ףיוא ,שיט ןיימ ייב

 ,ךיז רַאפ טלעװ ַא זיא רעדעי ןוא

 ,ןוגינארמג ַא טימ שילגנע טדער סָאװ ,דָיי ַא טציז רימ ןופ סטכער

 "גיר ענעדלָאג יירד טימ טסורב ןפיוא ךעלטייק ענעדלָאג ייווצ ןָאטעגנָא טייג

 עטעברַאעגפױרַא יד ןופ רענייא ןייז וצ סיוא טעז רע .רעגניפ יד ףיוא ןעג

 טָאה רע ּוװ ,עיצילַאג ןופ טציא טמוק רע זַא ,טלייצרעד רע .,עקירעמַא ןיא

 ,"טלָאצַאב טֹוג ןיבר םעד בָאה ךיא; .,"דָיי ןטוג; ַא ייב טנװַאדעג רוּפיכ-םוי

 טּפַאכעגניײרַא טלעג םעד רַאפ בָאה ךיא זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא , ,רע טגָאז

 תואצוה יד .ןַאמסענזיב ַא יו שיטקַארּפ םעד ןגעוו טדער רע ."לטיווק טוג ַא

 .ןיבר ַא ייב ןעוועג ןיוש רע זיא ,רַאלָאד רָאּפ ַא ךָאנ זיא ,עבלעז יד ןענעז

 .האיֵצמ ַא ,לטיווק ַא טּפַאכעגנײרַא טָאה רע זַא ,טשינ טלפייווצ רע

 .עקירעמַא ןיא ןריובעג ,ןַאמרעגנוי רענַאקירעמַא ןַא טציז רימ ןופ סקניל

 ךיז טמירַאב רע .עיצַאקַאװ ףיוא ןעוועג זיא רע ּוװ ,דנַאלגנע ןופ טרָאפ רע

 ,רע טגָאז ,"קיטש ייווצ, ,ןיליפת טריפעגטימ ךיז טימ טָאה רע זַא לָאמעלַא

 וצ טוג זיא ,געוו ןטייוו ַאזַא ףיוא טרָאפ ןעמ, .ןצישַאב םיא ןלָאז ייז ידכ

 ,"טשינ רעכיז סע ןעק ןדַאש; ,רע גָאז ,"ךיז טימ ןיליפת רָאּפ ַא ןבָאה

 טגָאז ,ןֹדַיי .ןַאשזדיבָאריב ןגעוו טדער סָאװ ,דָיי ַא טציז רימ ןגעקטנַא

 ענעגייא ןַא ןבָאה ןלעװ ייז ּוװ ,ןַאשזדיבָאריב ןייק ןרָאפ טציא ןפרַאד ,רע

 טרָאד טבעלעג ןוא זירַאּפ ןיא עיצַאקַאװ ןייז טכַארברַאפ טָאה ןײלַא רע .םייה

 ,רע טלייצרעד ,גָאט ןטוג ַא

 ןטוג ַא ןבעל ןַאשזדיבָאריב ןייק ןרָאפעג טשינ ריא טנעז סָאװרַאפ ---

 ,םיא ךיא גערפ -- ?זירַאּפ ןייק טָאטשנָא גָאט

 ןיא טוג זיא רימ -- רע טגָאז -- שטנעמ רענעמונרַאפ ַא ןיב ךיא --
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 סָאד ןַאשזדיבָאריב זיא ,טכעלש ייז טייג סָאװ ,ןדַיי יד רַאפ רעבָא .עקירעמַא

 ,דנַאל עטסעב
 שטייד ַא סקניל ןוא זיוצנַארפ ַא טציז קינַאשזדיבָאריב םעד ןופ טטכער

 ,אפוג ןילרעב ןופ:
 זיוצנַארפ רעד .לענש ןסע ןוא טנעה יד טימ ןכַאמ ןוא ןדייר ןדִיי יד

 טקגירט שטייד רעד .ןייוו טקנירט זיוצנַארפ רעד .עילָאװַאּפ ןסע שטייד ןטימ

 .שילגנע ןטכעלש ַא טדער שטייד רעד ,קיטילָאּפ ןריטוקסיד ןדִיי יד ןוא ,ריב

 .שטייד ןטכעלש ַא טדער זיוצנַארּפ רעד .ןייטשרַאפ וצ םיא רעווש זיא רע

 ,ןײיטשרַאפ וצ םיא ךעלגעמ טשינ
 ןשיװצ סרעשטעמלָאד יד ןייז טלָאװעג ןדִיי יד ןבָאה גָאט ןטשרע םעד

 .ןעגנולעג טשינ ייז זיא סע ןוא זיוצנַארפ ןוא שטייד

 ,רעטרעוו רָאּפ ַא ןגָאז וצ ןעגנולעג זיוצנַארפ םעד זיא גָאט ןטייוװצ םעד

 ַא ןפורעגסױרַא דלַאב טָאה סָאד ןוא ,ןענַאטשרַאפ טָאה שטייד רעד סָאװ

 ,ךיירקנַארפ ןופ טייז רעד ףיוא ןדִיי יד טימ גירק ןשטייד-שיזיוצנַארפ

 עקיטציא סָאד טשינ טלעפעג םיא זַא ,טגָאזעג טָאה זיוצנַארפ רעד

 .רעלטיה ףלָאדַא טריגער סע ּוװ ,דנַאלשטיײד

 ךיילטימ טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע .ןענַאטשרַאפ טָאה שטייד רעד

 -עד זיא םולב ןָאעל) .םולב ןָאעל ןופ טריגער טרעוו סָאװ ,ךיירקנַארפ ףיוא

 .(ךיירקנַארפ ןופ רעימערּפ רעד ןעוועג טלָאמ

 טָאה רע זַא ,טּפַאכעג רעטרעוו סשטייד םעד ןופ טָאה זיוצנַארפ רעד

 קידנעיירשסיױא ןייוו זָאלג יד ןביוהעגפיוא רע טָאה ,םולב ןָאעל טקידײלַאב

 *!םולב ןָאעל רַאפ טקעּפסער;

 סָאװ ,דַיי רעד ןוא רוּפיכ-םוי ףיוא ןיבר א ייב ןעוועג זיא סָאװ ,דָיי רעד

 ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעגקעװַא ךיילג ךיז ןבָאה ,ןַאשזדיב-ָאריב רַאפ זיא

 .ןקידייטרַאפ וצ םיא טיירג ,זיוצנַארפי
 טָאה ,ןיליפת רָאּפ ַא ךיז טימ טריפ סָאװ ,ןַאמרעגנוי רענַאקירעמַא רעד

 םיא זיא םולב ןָאעל ,ןטלַאה לָאז רע ןעמעו טימ טסּוװעג טשינ ביײהנָא ןיא

 ,דָיי רעד ביוא זַא ,טּפַאכעג דלַאב ךיז טָאה רע רעבָא .טנַאקַאב ןעוועג טשינ

 ףרַאד ,זיוצנַארּפ ןטימ טלַאה רוּפיכ-םוי ףיוא ןיבר ַא ייב ןעוועג זיא סָאװ

 ,טייז רעשיזיוצנַארפ רעד ףיוא ןייז ןעמו

 .שיט רעדנַא ןַא ייב ןיוש ןסעגעג גָאט ןטייווצ םעד טָאה שטייד רעד

 רעבַא .רעדנעלגנע עכעלטע טימ שיט ַא ייב טצעזעג םיא טָאה רענלעק רעד

 ןופ רָאּפ ַא .תחנ ןייק טַאהעג טשינ ךיוא שטייד רעד טָאה שיט ןטייווצ םייב

 שטייד רעד זַא ,ןענופעגסיוא ןבָאה ייז ןעוו .ןדִיי ןעוועג ןענעז רעדנעלגנע יד

 -עג ייז ןבָאה ,שיט ןשידיי-שיזיוצנַארפ א ןופ ןרָאװעג טגָאירַאפ טשרע זיא
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 דל עמ סצ טָאג .אנהח

 .ןדִיי ַא ףיוא דנַאלשטייד ןיא טקוקעג טלָאמעד טָאה ןעמ יװ םיא ףיוא טקוק

 רענלעק רעד .שיט םעיינ ַא רַאפ רענלעק םוצ טרילעּפַא טָאה שטייד רעד

 וניבא םהרבא רעד טימ חלג ןשיסור םעד ןבעל ןצעז טלָאװעג ןיוש םיא טָאה

 'רע טָאה ,טשינ ליוו רע .ןעמונעגנָא טשינ סע טָאה שטייד רעד רעבָא .דרָאב
 םיא ייב .ןטסינומָאק טימ ,דנַאלסור טימ ןָאט וצ ןבָאה וצ ,טריטנעמוגרַא

 ,חלג רעשיסורסייוו ַא וליפַא ,טסינומָאק ַא סור רעדעי זיא

 "עג טָאה ,תולג ןיא ןעוועג זיא שטייד רעד סָאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -טסכעה ַא ןיא ןעוועג זיוצנַארפ רעד זיא ,ןטייווצ םוצ שיט ןייא ןופ טרעדנַאװ

 -נוי רעשידִיי רענַאקירעמַא רעד .שיט ןשידִיי םייב טפַאשלעזעג רעכעלטניירפ

 ֹזַא ןרָאװעג ריֹוװעג זיא ,ןיליפת יד טריפעג ךיז טימ טָאה סָאװ .,ןַאמרעג

 ןרָאװעג רע זיא ,ךיירקנַארפ ןופ רעימערּפ רעד זיא ןוא דִיי ַא זיא םולב ןָאעל

 םיא ןוא טריצַאּפש טפָא םיא טימ טָאה רע .זיוצנַארפ םוצ ךעלטניירפ רעייז

 טָאה רע סָאװ ,ןיליפת ענייז ןגעוו טלייצרעד םיא ,"םולב רעטסימ, ןפורעג

 טָאה רענעי סָאװ ,טרָאװ ַא ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה זיוצנַארפ רעד .ךיז טימ

 .ךיירקנַארפ רַאפ טוג אמתסמ זיא סָאד זַא טנכערעג טָאה רע רעבָא .טגָאזעג

 ײַאקירעמַא רעד .שטייד ןטכעלש ַא ןיא טדערעג םיא וצ טָאה זיוצנַארפ רעד

 סעלַא זַא ,טביילגעג טָאה רע רעבָא .טרָאװ ַא ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה דיי רענ

 "וג רָאג עדייב ןרָאװעג ייז ןענעז ןדִיי רַאפ טוג אמתסמ זיא טגָאז רע סָאװ

 ,טגיירפ עט

 סע ּוװ ,שיט ַא ייב ןרָאװעג לגלוגמ ךָאנרעד זיא ןילרעב ןופ שטייד רעד

 שטייד טדערעג ןבָאה עדייב ,שטייד רענַאקירעמַא רעד ,ןכש ןיימ ןסעזעג זיא

 ,ןשטייד עדייב ךָאד ןענעז ייז .ןענַאטשרַאפ טוג ךיז ןוא

 'ךיא .ןדייר ייז ןעוו ךיז ןכָאק עדייב יו סנטייוורעד ןופ ןעזעג בָאה ךיא

 ריז יוװ ױזַא .ױזַא ךיז ןכָאק ייז סָאװ ןגערפ טלָאװעג טשינ ןכש ןיימ בָאה

 ײ-נָא עכעלרעניא ןיא ןשימ טלָאװעג טשינ ךיז ךיא בָאה ,ןשטייד עדייב ןענעז

 ,טגָאזעג טשינרָאג ךיוא רימ טָאה ,רעדיוו ,רע .ןטייהנגעלעג

 יד ןופ שיט םעד ןופ ןעיירשעג טרעהרעד ןעמ טָאה ,ןסע םייב לָאמנייא

 -שמַא רעד ,ןכש ןיימ טָאה סָאד .שטעּפ ןופ ןעגנילקּפָא סָאד ןוא ןשטייד ייויצ

 .שטייד ןטייווצ םעד טשטַאּפעג ,שטייד רענַאקיר

 ףךיא, :ןגירשעגסיוא ןוא שיט םענעי ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןכש ןיימ

 "!יופט !טסירעלטיה ןייק טימ ןציז טשינ ליוו

 .שיט רעזדנוא וצ ןדַאלעגנייא ןכש ןשטייד רענַאקירעמַא ןיימ ןבָאה רימ

 "עג שטייד רענַאקירעמַא םעד טָאה זיוצנַארפ רעד .ןשידַיי-שיזיוצנַארפ םעד

 טָאה סָאװ ןַאמרעגנוי רעשידִיי רעד .יצַאנ םעד ןשטַאּפ רַאפ שוק ַא ןבעג

 ,טרידָאלּפַא טָאה ,ןיליפת טריפעג ךיז טימ
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג/ ('א סָאװ

 -עג טָאה ,"ןָאנביױא- ןציזי:זדנוא הויב טיא יטפדַאד:?צַאנ ַאףױשטַאּפ ראפע -י

 -"קעווַא םיא טָאה ןוא י ןיברנַא א ליב רזפקכ-םוי ןעוועג זיא סָאװ ,דִיי רעד טגָאז

 5 טא א יא ה480? + 2 "17 ם"פ *טו + יָקָאנביואי ןייז ןבעגעג

 6 6 490 * גע *8/ ןשאיאשק/- עשטץיז ישי 619 5514 644 +

 6 הפפ רעקידעמַאטןואוהורא

 ךימ טָאה ,עקירעמַא ןייל קירוצ ףיש רעד טימ ךֶעמוקעגנָא ןיב ריא ןעװ /

 ךיא זַא ,גָאז טְזומֶעג ַײז בָאה ךיא וא וו ןיימ ןוא בייוו ןיימ טרַאװרָעד

 = 7 , .לסקָאטו ֲא ןיא ,קֶורוצ ןהָאֿפ ֹוצ ףיוא טשינ בָאה
 4 סי + קיצ אפ י 5 אש

 בייוו ןיימ טָאָה -- לסקַאט ַא + רָאפ טלעג) בָאה ךיא סָאװ טוג זיא'ס ---
 פז רו ׁש 'צ

 .ןרָאפוצמײהַא ,סָאוו טימ;טָאהעג טשנג ריִמ ,ןטלָאװ ,טשינ ןעוו --- ,טְגאזעג

 -גיהַא זיא ּוו; :ןגערפ ךימ טעװ בייוו ןיימ זַא ,טכירעג ךיז בָאה ךיא

 עידעמָאק ןיימ זַאיָהבִיַּתשעַג;ּףיא;בָאָה .ךיא.,*!עערַא ןופ ןקילג .ענייד ןעמוקעג

 ןדעי רימ טּקָאצַאב :זעמ :ןוא ןגלָאפרעד רעסיורג ַא עשרַאװ ןיא זיא "םינתוחמ ,

 ,טלעטשעג טשינ;עגַאהפ.לד רנמ- טָאה .בייוו .ןקלמ ,קעטַאלז סעינעמשז טימ גָאט

 ןוא רעגנערבסיוָא .רעֶסיורג ,א ןיב..דא..זַא ,טסןוועג טָאה ,יֵז לייוו רַאפרעד יצ

 רימ ןגָאז טימ עמנרַאפ ןעוועֶג זיא יז ,ליײװ יצ טלעג ןייק ןטלַאה טשינ ןעק

 "יל רענַאקִירעמָא רֶעטְמיִבַאַב רעד זָא ;ךיִמ טור .יײװװדָארב זַא ,הרושב עטוג ַא

 "עט ןכרוד ןפורעג לָאמ .עכעלטצ יש ךימ טָאה ,סנֶערָאל םיליפ רעביירשי קיר

 ןכַאמ ןבייהנָא לו רע "ירימ ,ףיוא , טרָאװ רע זַא ,טגָאזעג 'ריא ;ןוא .ןָאפעל

 טכַאמענרעביא ,טָאה רע סָאו רע טְברֶטׁש ןֶעווע ,עידעמָאק ןיימ ןופ ןבָארּפ

 יו } 0 גָא 664 6 }5 5 222 4{ יצ 5 ,שילגנע ףיוא

 -דָארב ,טייקיניילק א סעל רעד ןופ טרעטסײגַאב ןעוועג זיא יורפ ןיימ

 -ָאל פיליפ טימ) בָאה ,ךיא .קיטליגכיילג- סעיינ ;רעד .ןצ,ןעוועג ןיב ךיא !יײיוו

 בָאה ךיא .עּפָאהיײא .ןליק ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא רעדייא טלדנַאהרַאפ ןסנער

 ןעוועג ןעקנַאדעג עניימ ןענעז.,םעֶד ץוקַא.,םזימִיטּפָא ןייז ןופ ןמלַאהעג טשִיג

 ךיא .ןזָאלעגרעבִיא ְבָאה ; דיא -סָאוו .,ץםנהה רעטלַא; ,ןלימ, ,.טימ ןעמונרַאפ ךָאנ

 זַא ,ךיז םכיר ןעמ ּוװ ,ןְווְז טָאטש עביל ןקלמ ןסעֶגרַאפ טנעקעג טשינ בָאה

 -רַאפ יד ןרעױַא;.יד ןיא ןעגנולקעֶג..ךָאנ ןְבָאה הימ . .ןעֶמוקנייֵרַא ףרָאד .רעלטיה

 ,ןיוו ןופ ןפיולטנא וו רימ, :רערעל ןשלערבעה ַא ןופ רעטרעו עטלפייווצ

 + טױ: +/  זיצָי י?גיִנְל;ְרִצ ןיִהּוְו טְׁשִיִנ ןבָאה רַימ רעֶבָא

 טָאה סנערָאל םיליפ | סָאװ טלייצרעד רימ געוו ןצנַאג ַא טָאה יורפ ןיימ

 סָאד טנָאטַאב לָאמעלַא ןוא .?טגָאזעג/ םוא טָאה יז סָאװ ףןוא ;טגָאזעג ריא

 ,"ייװדָארב , טרָאװ
 -קילג טָאה-זדנוא טימ ןרָאפעג זיא סָאװ ,עלעשרעה ,עלעגנִיי ןיילק ןיימ

 וירא א

 23 = ןרֿפג*
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 רל עפ ס עטָאג .אנה

 ןופ ןקילג יד ןגעו .ןעמוקעגקירוצ ןיא עטַאט רעד סָאװ טלכיימשעג ךעל

 ןענַאטשרַאפ טשינרָאג רע טָאה ייװדָארב

 ןימ טָאה ,ןכַאז עניימ טקַאּפעגסױא ןוא ןעמוקעגמײהַא ןיב ךיא ןעוו

 עניימ .טרָאד ןופ טכַארבעגקירוצ טשינרָאג טעמכ בָאה ךיא זַא ,ןעזרעד יורפ

 .ןדנווװשרַאפ יװ עלַא טעמכ ןענעז ךיש עניימ ,רעדמעה עניימ ,ןגוצנא

 ןבָאה ןגיוא עריא ןוא רימ ףיוא טקוקעג זיולב ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה יז

 ןָא ,רעלטעב ַא יו ןעמוקעגמיײהַא טסיב ?סָאד טסייה סָאװ; :טגערפעג יו

 "רַאװ ןיא עידעמָאק ןייד זַא ,ןבירשעג טסָאה וד ןוא ,ינעּפ ַא ןָא ,םישובלמ

 -ַאעט ןיא ןײגוצנײרַא ייר ןיא טייטש ןעמ .גלָאפרעד רעקידלַאװג ַא זיא עש

 וטסנעק --- טלעג ,אלימ זיא .סעטָאלז טימ טנגער סע ,עסעיּפ ןייד ןעז וצ רעט

 טעמכ ןעמוקעגמײהַא ךָאד טסיב ?םישובלמ רעבָא .טלעג ןייק ןטלַאה טשינ

 .?רעטעקַאנ ַא
 ַא ןָא ןעמוקעגקירוצ ךיוא וטסלָאװ .,ןעוועג טרָאד טסלָאװ וד ןעוו;

 .טגָאזעג ריא ךיא בָאה ,"דמעה

 -עג טָאה יז .שטנעמ ןטוג ַא רַאפ יז טלַאה ךיא סָאװ ןלעפעג זיא ריא

 ."ןרעה רימָאל .טרָאד ןופ סעּפע לייצרעד ָאט, :טגָאזעג ןוא טלכיימש

 טימ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ענעצס ןייא זיולב ןגעוו טלייצרעד בָאה ךיא

 .עניזוק רעכייר א ייב ןעוועג ןיב ךיא ּוװװ ,עצינלימ לטעטש םעד ןיא רימ

 ןבָאה עלַא ןוא עניזוק ןיימ ןופ זיוה ןכייר םעד ןיא ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו

 ןעמוקעגנײרַא זיא סע ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה ,רימ טימ טיירפעג ךיז

 זַא ,טניימעג בָאה ךיא .עקרעלטעב ַא יו סעטַאמש ןיא ןָאטעגנָא ,יורפ ַא

 טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה יז .הבדנ ַא ךָאנ יורפ ַא ןעמוקעגניירַא זיא סָאד

 .ןיײרַא ןגיוא יד ןיא טקוקעג רימ ןוא רימ ןגעקטנַא

 .טגערפעג יז טָאה -- "?טשינ ךימ טסנעקרעד וד

 .ןגיוושעג בָאה ךיא

  ,טגָאזעג יז טָאה --- ??עילימַאפ ןייד ןופ ןיב ךיא זַא ,טשינ טסנעקרעד,

 .זיא יז רעװ טסּוװעג טשינ ץלַא ןוא טכַארטַאב טוג יז בָאה ךיא

 וד לָאמ לפיוו, --- טגערפעג יז טָאה --- *?ךיד ךיא ןעקרעד סָאװרַאפ,

 רעד טימ ןפױלכָאנ ריד טגעלפ עמַאמ ןיימ ןוא זיוה ןיימ ןיא ןעוועג טסיב

 "?ןסעגרַאפ ןיוש טָאה .ןעקנירט טסלָאז וד ,ךלימ זָאלג

 טשינ ץלַא ןיב ךיא רעבָא ,ןענָאמרעד סעּפע ןביוהעגנָא ךיז בָאה ךיא

 ,רעכיז ןעוועג

 ַא טימ טגָאזעג יז טָאה ,"ןברָאטשעג זדנוא ייב ךָאד זיא עמַאמ ןייד;

 טונימ ןייא טָאה יז .ןּפיל יד ףיוא ןעמָאנ ןייד טימ ןברָאטשעג זיא יז; .ןייוועג

 ןעװעג ָאד טלָאװ רע ןעוו ?עלאנח ןיימ זיא ּוװ, :ןסעגרַאפ טשינ ריד ןיא
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 ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ

 ."םיוט ןרַאפ טגָאזעג עמַאמ ןייד טָאה ,*ןברַאטש טזָאלעג טשינ ךימ רע טלָאװ

 ןיימ ןופ רעטכָאט יד זיא יז .זיא יז רע טסּוװעג ןַאד ןיוש בָאה ךיא

 -עג וענעז ןרעטלע עריא .(ינַאשזרעיזעי) ןאריזוא ןיא רעטסעוװש ַא סעמַאמ

 -כָאנ ץלַא ריא טָאה ןעמ .רעטכָאט עקיצנייאדןייא ןַא ןעוועג זיא יז .ךייר ןעוו

 ןוא ןָאטעגנָא םערָא יז טייג טציא .ןכַאל ןוא ןפיטש דימת טגעלפ יז .ןבעגעג

 .טהרוחש-הרמרַאפ ױזַא סיוא טעז

 רעמ טנעקעג טשינ ןוא טגָאזעג ךיא בָאה ,"הנח עניזוק ןיימ טסיב וד;

 ,ןדייר

 יז טָאה ,טקִיורַאב ךיז טָאה יז יװ םעדכָאנ ןוא טנייוועצ ךיז טָאה יז

 ;:טגָאזעג

 ריד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,ָאד טסיב זד זַא ,ןסיוו טזָאלעג רימ טָאה ןעמ,

 ײװצ בָאה ךיא .ןעמונעגטימ ךיוא רעדניק עניימ טלָאװ ךיא .ןָאריזוא ןופ

 טלָאװעג ךיוא ייז טָאה ,ןעמונעגטימ ךימ טָאה סָאװ ,הלגע-לעב רעד .רעדניק

 ןוא ריד ןופ טרעהעג ןבָאה רעדניק עניימ .שטנעמ רערעייט ַא זיא רע .ןעמענ

 רעד ןיא ייז ךיא בָאה ,ןסירעגּפָא ןעייג ייז רעבָא .ןעז ךיד ןרָאפ טלָאװעג

 ."ןעמענטימ טלָאװעג טשינ טלעק

 ןיא ,עמרוט ןיא טציא טציז ןַאמ ריא זַא ,טלייצרעד רעטייוו רימ טָאה יז

 טָאה ךָאנרעד ןוא סעצָארּפ ןרַאפ ןסעזעג טרָאד רע זיא רָאי ןייא .ווָאקטרָאשט

 רע .רעטכַארטרַאפ ַא זיא רע לייוו ,עמרוט רָאי יירד וצ טּפשמרַאפ םיא ןעמ

 טעשזדנָאלברַאפ רע טָאה ,הסנרּפ בילוצ ,םירעיוּפ ייב ןכַאז ןפיוק ןעגנַאגעג זיא

 וליּפַא טָאה רע .ןייג וצ ןטָאברַאפ זיא סע ּוװ .ץענערג רעד ןבעל ץַאלּפ ַא ןיא

 .זָאיּפש סלַא טּפשמרַאפ םיא ןעמ טָאה ,ךיז טניפעג רע ּוװ טסוװעג טשינ

 טריזיטַאּפמיס לטעטׂש עצנַאג סָאד זַא ,טלייצרעד רעטייוו רימ טָאה יז

 עלַא ןענעז ןשטנעמ עקיטרָאד יד רעבָא ,ריא ףיוא תונמחר טָאה ,ריא טימ

 .םערָא

 ךיוא ךיא זומ ,ןפלעה ריא ליוװ ךיא ביוא זַא ,טגָאזעג ןַאד רימ טָאה יז

 סױא טייג ןוא רעדניק ייווצ ךיוא טָאה סָאװ ,םהרבא רעדורב ריא ןפלעה

 .םישובלמ ףרַאד רע ,טלעג ףרַאד רע .ןָאטוצנָא סָאװ טשינ טָאה ןוא רעגנוה ןופ

 "רעה ןיילק ןיימ .יורפ ןיימ ןופ ןגיוא יד ןיא ןרערט ןעזרעד בָאה ךיא

 .טנייוועצ ךיז טָאה ,טלַא רָאי ףלע ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,עלעש

 רעמ ךימ טָאה יז ןוא ןלייצרעד טזָאלעג טשינ רעמ ךימ טָאה בייוו ןיימ

 ןופ ןקילג יד ןוא םישובלמ עניימ ןעמוקעגניהַא ןענעז סע ּוװ טגערפעג טשינ

 .עשרַאװ
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